
De 40-dagentijd is van oudsher 
een periode van vasten en bewust 
leven. Ook Jezus liep met zijn 
vrienden naar Jeruzalem. Stap voor 
stap, door bergen en dalen.  
De Raad van Kerken organiseert 
vijf wandelingen op 24 februari, 
3 en 10 maart vanaf de Burght in 
Vollenhove, 17 en 24 maart vanaf 
de Molen in St. Jansklooster. De 
wandelingen, mét meditatie, begin-
nen om 9.00 uur. Koffie na afloop. 
Alle keren meedoen is niet ver-
plicht. 

Wie benieuwd is naar een radi-
caal nieuwe kijk op Paulus, kan op 
dinsdag 6 maart naar de conferen-
tie van de Provinciale Werkgroep 
Kerk & Israël Overijssel-Flevoland 
(PKN). Speciaal voor kerkelijk 
werkers, studenten theologie/reli-
giewetenschappen, cursisten TVG, 
belangstellende gemeenteleden en 
predikanten. De studiedag begint 
om 10.00 uur en kost € 10, lunch 
is inbegrepen. Info: reiniergosker@
gmail.com en tel. 0522 855782. 
Opgeven tot: 27 februari.

Ex-bokskampioen en ex-drugs-
baron Joop Gottmers komt op 
dinsdag 20 februari naar Wierden. 
Hij vertelt over zijn heftige verle-
den en hoe God zijn leven heeft 
veranderd. De deuren van de 
Dorpskerk staan vanaf 18.30 uur 
open. Om 19.00 uur begint het 
programma. Niet geschikt voor 
kinderen onder de 12.  
Na afloop, rond 20.30 uur, kun je 
Joops boek ‘Knock out’ kopen  
(€ 15). Toegang gratis, wel wordt 
er gecollecteerd.

Zondagavond 18 februari om 19:15 
uur is iedereen weer welkom voor 
een jeugddienst in de Kruiskerk 
te Diever. Het belooft een mooie 
dienst te worden met een bijzon-
der thema: ’Niemand meer te ver-
trouwen, waar kan ik heen?’’ Samen 
met ds. de Kok en de jeugdclub 
Solid Friends willen we nadenken 
over het feit dat God je altijd kan 
vinden, waar je ook bent, hoe je je 
ook voelt. God ziet je zitten!One 
Choice verleent muzikale mede-
werking. Van harte uitgenodigd
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Kijkt u ook wel eens naar de 
‘Luizenmoeder’? Deze tv-serie 
op zondagavond over een 
basisschool is op dit moment 
een enorme hit. Over humor 
gesproken. 

Veel mensen vra-
gen zich af hoe het 

komt dat de Luizenmoeder zo 
goed bekeken wordt. Misschien 
omdat de serie ons als kijkers 
een spiegel voorhoudt. De Lui-
zenmoeder laat ons lachen om 
al die gekke regeltjes die we met 
elkaar bedenken. Elke zondag-
avond geniet ook ik samen met 
mijn kinderen van de grappige 
situaties uit het dagelijkse leven 
rond een school, die in deze serie 
zo herkenbaar worden neergezet.

Humor
Ook in de Bijbel is humor te 
vinden. Het Bijbelboek Spreu-
ken staat er vol van. Spreuken 
zet mensen aan het denken. Een 
van de beste manieren om dat 
te doen is door humor in te zet-
ten. Een bekend spreekwoord 
in het Nederlands komt uit het 
Spreuken 26:27: ‘Wie een kuil 
graaft voor een ander, valt er zelf 
in.’ Als je het je voorstelt hoe 
iemand een kuil aan het graven 
is voor iemand anders, en er dan 
zelf in duikelt, kun je een glimlach 
niet onderdruk-
ken. Een andere 
spreuk vol humor 
is Spreuken 6:6: 
‘Ga naar de mie-
ren, luiaard, kijk 
hoe ze werken en 
wordt wijs.’ Grappig, dat iemand 
die lui is nog iets kan leren van 
zo’n klein kriebelbeestje. Ook 

Spreuken 19:24 doet glimlachen: 
‘Een luiaard heeft zelfs niet de puf 
om zijn hand op te tillen en uit 
zijn bord te halen.’ 

overdrijving
Ook Jezus’ woorden zitten vol 
humor. Zo vertelt Jezus (Mat-

theüs 7:3): 
‘Waarom kijk je 
naar de splinter 
in het oog van 
je broer of zus, 
terwijl je de balk 
in je eigen oog 

niet opmerkt?’ Natuurlijk kunnen 
mensen geen balk in hun eigen 
ogen hebben, maar juist in de 

overdrijving zit de humor. Jezus 
houdt mensen een spiegel voor 
en door humor te gebruiken 
kan de boodschap beter binnen 
komen. 
In Mattheüs 19:24 vertelt Jezus: 
‘Het is makkelijker voor een 
kameel om door het oog van 
een naald te gaan 
dan voor een rijke 
om het Koninkrijk 
van God binnen te 
gaan.’ Ook deze 
woorden zitten vol 
humor. Een naald 
is een voetgangerspoortje in een 
stadsmuur. Hoe zou je je dat 
voor moeten stellen: een kameel 

die zich door zo’n laag en klein 
poortje heen wringt? 

raak
De Bijbel gebruikt humor om 
rake boodschappen te vertel-
len, zoals cabaretiers en tv-series 
op een humoristische manier 

mensen aan het 
denken willen 
zetten. Waar we 
kunnen lachen 
om onszelf, daar 
is al het begin 
van relativering 

en verandering. Alles hoeft niet 
bij het oude te blijven. Je kunt het 
ook eens anders doen… 

Humor in de Bijbel

‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent…’ 

De BijBel geBruikt humor om 
rake BooDschappen te vertellen, 
zoals caBaretiers en tv-series op 

een humoristische manier mensen 
aan het Denken willen zetten

het BijBelBoek 
spreuken 

staat vol humor. 
spreuken zet mensen 

aan het Denken. 
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Nog geen abonnee?

Nog grotere EU?
door ds.T.J.oldenHuis, Coevorden

De grootste critici van Europa heb-
ben het niet gewonnen. In de meeste 
landen zijn de populisten afgeser-
veerd tijdens de verkiezingen. Het is 
op het randje goed gegaan bij onze 
oosterburen, hoewel het CDU wel 
een knauw gekregen heeft. Nu het 
SPD-kopstuk Schultz mee in de boot 
is, lijkt het goed te gaan met het 
ene Europa. De nieuwe zonnekoning 
Macron in Frankrijk heeft heel wat in 
de Europese melk te brokken. Duits-
land en Frankrijk bepalen de koers 
en Nederland heeft maar te dansen 
naar hun pijpen. De medestander 
van de lage landen bij de zee, het 
Verenigd Koninkrijk, vertrekt straks 
via de zijdeur en mag nog een grote 
zak geld bij de portier van het club-
huis, dat Europa heet, achterlaten. 
De meeste Engelsen hebben inmid-
dels spijt als haren op hun hoofd. De 
leugens van de Brexit-lobbyisten zijn 
door de economische waarheid al 
ingehaald met alle gevolgen van dien 
voor het grote eiland en ook voor de 
polder (Nederland). Straks wellicht 
een Europese minister van Financiën 
en we kunnen de staatsknip wel bij 
de balie in Brussel of Geneve afge-
ven. De Europese Commissie denkt 
overigens alweer aan gebiedsuit-
breiding. Zes landen van het weke 
onderlijf van Europa moeten ook bij 
de EU. Binnen zeven jaar moet dat 
kunnen, het zijn geen onbekenden: 
Servië, Bosnië, Montenegro, Kosovo, 
Macedonië en Albanië. Overwegend 
landen waar nog heel wat te doen 
valt, vaak nog heel broze democra-
tieën. Economisch gezien staan ze 
op de onderste sport van de lad-
der. Er is nog heel veel armoede en 
bovendien nog heel veel corruptie. 
Armoede kun je bestrijden, maar 
corruptie ook? Waarom wordt de 
EU ineens zo happig? Vluchtelingen-
problematiek en versterking van de 
onderkant van Europa spelen een 
grote rol. Barmhartigheid kent de 
politiek sowieso niet.

Commentaar

Volgens de Bijbel moeten de luiaards onder ons maar eens leren van deze kleine beestjes. 

door ds.r.v.d.HuCHT

Kuinre/blanKenHam



2 zondag 18 februari 2018 overdenking overdenking 

Eind januari, tij-
dens de Week van 

Gebed, kregen we, als deelnemers 
tijdens een van de avonden, een 
aantal teksten te lezen. Ons werd 
gevraagd even de tijd te nemen 
om een of meer daarvan te over-
denken. Lucas 10 was er ook bij. 
Het verhaal van de man die in 
elkaar werd geslagen en beroofd, 
terwijl hij op weg was van Jeruza-
lem naar Jericho. 
Een overbekend verhaal, dat mij 
toch heel verrassend raakte. Ik 
vroeg me namelijk af wie ik zou 
willen spelen wanneer dit verhaal 
als bibliodrama vorm zou krijgen. 
Vier mogelijkheden zijn er. De 

herbergier, de ezel, de helpende 
Samaritaan en het slachtoffer. Wie 
(of wat) zou u kiezen? De ezel 
leek me niets. De herbergier zou 
me wel aanstaan, maar de Samari-
taan had toch wel mijn voorkeur. 

Daarover nadenkend, realiseerde 
ik mij hoe gemakkelijk ik me er 
van af maakte. Zeker nu, aan het 
begin van de weg naar Pasen, is 
het goed om te denken aan de 
positie van de man 
die daar langs de 
weg lag. Gewond 
en niet in staat om 
zichzelf te redden. 
Zonder helper, zonder dat iemand 
hem verzorgde en meenam, zou 
hij zeer waarschijnlijk sterven 
langs de kant van de weg. Dat er 

wel iemand is die stopt, afstapt en 
helpt, is de boodschap van de Lij-
denstijd, de 40-dagen. 
Om jezelf in de positie te zien 
van die man, is niet zo eenvoudig. 
Immers, wie zichzelf kan redden, 
dat althans denkt, heeft geen hel-
per nodig. Maar wanneer dat kan, 
dat een mens – hoe gaaf ook – 
zichzelf kan redden ten opzichte 
van God, waarom moest Jezus dan 
de weg gaan naar Jeruzalem, naar 
zijn marteldood?

Het lijkt misschien ver gezocht, 
maar in het licht van de weg van 
Jezus verkeren wij in de positie 
van hem die daar langs de weg ligt. 

We kunnen nog 
zo glorieus leven, 
nog zo tevreden, 
maar wanneer het 
er om gaat kind 

van God te zijn of te worden, zul-
len we een Helper nodig hebben. 
Iemand, die ons opraapt, verzorgt 
en verder helpt. Iemand, die ons 

bevrijdt uit onze positie. 
Maar erken maar eens dat je de 
rol van beroofde wel wilt spelen. 
Beter gezegd, dat je beseft dat je 
die persoon ten diepste bent. Hoe 
gemeend is het, hoe eerlijk ben je, 
wanneer je de beroemde woor-
den zou naspreken: ‘Heer, wees mij 
zondaar genadig’. Dat klinkt wel-
licht als volledig ‘niet van deze tijd’. 
Maar het gaat dan ook om een 
werkelijkheid die al eeuwen oud is 
en voorlopig nog actueel blijft.

In hoeverre zijn we gehavende 
mensen? Jezus is er nogal duidelijk 
over. Maar Hij maakt ook duidelijk 
dat het nooit zo kan zijn dat het 
Hem teveel is. Hij bevrijdt! Maakt 
heel.
De periode die nu begint, de weg 
naar Goede Vrijdag en Pasen, lijkt 
mij heel geschikt om (ook) na te 
denken over de vraag of ik echt 
vind dat ik geholpen moet worden 
– en wat de weg van Jezus voor 
mij betekent.

Direct na zijn doop 
wordt Jezus door de 

Geest uitgeworpen in de woestijn. 
Zoals Hij zelf later demonen zal 
uitwerpen. Het is alsof alle bele-
den zonden nu opeens in rekening 
gebracht worden bij Jezus. De 
zondebok, de woestijn ingejaagd 
met de zonden van het volk.

de woestijn in
De woestijn. De traditionele plaats 
van beproeving en geestelijke strijd. 
Veertig dagen verbleef Jezus daar. 
Uitgedaagd het vol te houden. Met 
zichzelf, met de omstandigheden, 
met God. Getekend door het leven 
staan wij voor de vraag: wie zijn wij, 
wie ben ik, wie is God?
In de woestijn kom je jezelf tegen. 
We hebben niet zelf te kiezen. Je 

gaat niet vanzelf zo’n woestijn in, 
de leegte, de eenzaamheid in. Je 
kunt er niet om heen, je moet er 
dóór heen. Je komt er weer uit, 
om verder te leven. Na ziekte, 
na problemen, na een tijd afstand 
genomen te hebben van de kerk, 
van God. Een woestijnervaring.

duivel
De duivel is er op uit dat we in 
onze beproevingen God zullen 
loslaten. Een gedoopte, getekend 
met het kruis van Christus, komt 
in de woestijn terecht. Geloven 
is nooit vanzelf-
sprekend, is nooit 
een eenmalige 
oplossing voor alle 
problemen van het 
leven. Vaak afda-
len in de afgrond, 
want God woont niet aan de 
oppervlakte. Geloven is wandelen 
met God en botsen met God. Vra-
gen en twijfels. Meer twijfel dan 
zekerheid.
Jezus stond voor de uitdaging om 
te leren leven als mens op deze 

aarde. Het vol te houden met zijn 
God, tegenover alle machten die 
Hem bedreigden.

arm en hand
De engelen dienden Hem. Wij zijn 
door het leven getekend. Is Jezus 
dan altijd het antwoord? Niet 
altijd rechtstreeks. Ook via men-
sen die naar ons omzien. Toch, we 
blijven mensen onder elkaar. Hoe 
kwetsbaar is dit! Hoe broos is 
humaniteit. Het is niet genoeg dat 
iemand zijn arm om je heen slaat. 
Maar dat er ook Iemand is die je 

de hand boven het 
hoofd houdt, tot 
in eeuwigheid. Jou 
blijft accepteren, 
ondanks alles.
En wie het met 
Jezus waagt, het 

doopwater ingaat, moet ook die 
woestijn door. Want dan begint 
het pas. En dan volhouden, juist 
met deze God, hoe vaak verbor-
gen, toch in zijn verborgenheid 
aanwezig. Zo ging Israel zijn weg, 
Jezus zijn weg en wij onze weg.

Water en woestijn
God haalt ons er door heen. Hoe 
dan ook. Jezus heeft het gehaald. 
Maar vraag niet hoe! Door men-
sen aan de kant gegooid, door 
God alleen nog te redden. Door 
water en woestijn. Het is ons 
leven dat Jezus hier onderging. 
Het leven waarin het water ons 
steeds weer tot aan de lippen 
komt; een woestijn, waarin je 
loopt te verkommeren. Ons leven 
waarin we getekend worden door 
woestijnervaringen, teleurstellin-
gen en verdriet. Een leven tussen 
hoop en vrees, tussen oorlog en 
vrede.

door god bewaard
Dit leven heeft Jezus met ons 
gedeeld. Hij is er door heen geko-
men. Niet zonder littekens. Wel 
door God bewaard. En wij? Een 
leven als Jezus: met wilde dieren 
om ons heen. Toch, ineens een flits 
van God: engelen die dienen. Het 
is er en het is er niet. Soms zie 
je het even, een glimp: God op je 
weg. In de woestijn.

Wie ben ik: herbergier, ezel, 
Samaritaan of slachtoffer?

“Veertig dagen bleef Hij in 
de woestijn, waar Hij door 
satan op de proef werd 
gesteld.” Marcus 1: 12-15

goD woont niet aan De 
oppervlakte. geloven is wanDelen 

met goD en Botsen met goD. 
vragen en twijfels. meer twijfel 

Dan zekerheiD.

even bomen 

Meer weten over  
Jordaniëreis? 
Jordanië is een prachtig land waar 
veel bijbelse geschiedenis terug te 
vinden is. Van 22 augustus tot en 
met 31 augustus wordt er vanuit 
Coevorden een reis naar dit land 
georganiseerd. Je kunt interessante 
opgravingen bezichtigen, adembe-
nemende woestijntochten maken 
en drijven in de Dode Zee. Alleen 
al het reizen door de streken van 
het oude Edom en Moab is een 
belevenis op zich. Meer weten? 
Bezoek de informatieavond vrij-
dag 16 februari, 20.00 uur in de 
Hoeksteen achter de Geref. Kerk, 
Rabenhauptstraat te Coevorden.

Voorjaarsconcert  
in Emmeloord
Op zaterdag 24 februari geven het 
Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ 
en Jongerenkoor ‘Deum Fidentes’ 
een voorjaarsconcert in de Mori-
akerk, Reestdal 25 in Emmeloord. 
De dirigenten zijn Bert Moll (Urker 
Mannenkoor) en Jacob Schenk 
(Jongerenkoor), begeleiding is in 
handen van Wilco Veldkamp. Het 
‘Voorjaarsconcert’ begint om 19.30 
uur en is rond 21.30 uur afgelopen. 
Entree: volwassenen € 5, kinderen 
t/m 12 jaar € 2,50 en een gezins-
kaart kost € 20. De opbrengst is 
voor Kom Over En Help.

Bijeenkomsten over 
voltooid leven
Woensdag 28 februari en woensdag 
7 maart draait het in de Leerkamer 
in Hellendoorn om voltooid leven. 
De bijeenkomsten beginnen om 
20.00 uur. Drs. E. van Wijngaarden, 
onderzocht de beweegredenen van 
ouderen. Het gaat hier om mensen 
die hun leven willen beëindigen zon-
der medische redenen. In haar boek 
analyseert ze diepte-interviews met 
25 ouderen, die hun leven als ‘vol-
tooid’ beschouwden. Op woensdag 
28 februari zal drs. E. Groeneveld, 
predikant-geestelijk verzorger, op 
basis van haar eigen ervaringen 
nader ingaan op de onderzoeks-
resultaten. Op woensdag 7 maart 
vertelt predikant drs. J.M. Aarn-
oudse over de levensbeschouwelijke 
aspecten die bij voltooid leven om 
de hoek komen kijken. Vanaf 19.30 
uur is de zaal open.

Jezus’ woestijnervaring is ook de onze

door ds. P. boomsma, 

niJverdal

drenthe

wie zichzelf kan reDDen, Dat 
althans Denkt, heeft geen helper 

noDig.

De duivel is er op  
uit dat we in onze 
beproevingen God  

zullen loslaten.

door ds. a. HeKman, 

assen

In februari 2018 kreeg de Bond 
tegen vloeken een nieuwe directeur. 
Kees van Dijk (58) uit het Overijs-
selse Enter is werkzaam geweest 
bij de politie en in de financiële 
dienstverlening. De doelstellingen 
van de Bond zijn hem dierbaar. In 
de voorgaande jaren heeft de Bond 
gekozen voor een nieuwe aanpak en 
is er toegewerkt naar het 100-jarig 
bestaan in 2017. Na deze periode 
van verandering is het tijd voor 
een stabiele koers. Bovendien is er 
behoefte aan een duurzaam financi-
eel beleid. Van Dijk is raadslid voor 
de ChristenUnie in de gemeente 
Wierden en was actief in de Her-
vormde gemeente. Over zijn nieuwe 
functie zegt hij: “Ik kijk uit naar 
goede contacten met de trouwe 
achterban. Ik zal mij inzetten voor 
het continueren van de gastlessen 
op scholen, de taaltrainingen en 
andere activiteiten van de Bond.”

Nieuwe directeur 
Bond tegen vloeken
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 18 febr.: Ger. Kerk 
Aalden 10.00 ds. W. Hordijk-van 
der Zwaag. Organist: Irma Zuur. 
Collecte: KiA en kerk. Knd. en 
oppas.

Coevorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 18 febr.: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. Orga-
nist: Jan Kamphuis. Knd.: groep 
1t/m 8. Oppas: fam. Kooiker en 
Pien. Bloemendienst: mw. B. 
Kuipers. Collecten: 1. Kerk. 2. 
AK. Deurcollecte: ouderenwerk.
Aleida Kramer 10.30 ds. J. 
Lambers-Niers.
De Schutse 19.00 ds. H. Kauff-
mann.

diever
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 18 febr.: 10.00 
dhr. B. van Dijke, Buitenpost. 
Knd.: groep 1 t/m 5. 19.15 ds. J. 
de Kok, Wilsum. Jeugddienst met 
Solid Friends en de band One 
Choice.

emmer-ComPasCuum
Kerkdienst 18 febr.: 9.30 ds. 
R. Wentink. H.A. Jongerenkerk. 
O.v.d.: mw. R. Roffel en G. Smit. 
Organist: Anne Unij. Knd.: 
Hilda. Oppas: Meena Wentink. 
Beamer: Suzanne. Gastdames: 
Caroline en Eppie. Autodienst: 
dhr. T. Buter: mw. Huizing; dhr. D. 
Pruim: dhr. de Groot. Collecten: 
1. H.A. (De Bleerinck). 2. Spaar-
collecte. 3. A.K.A.

eriCa
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 18 febr.: 9.30 ds. 
H. Klaassens, Erica. Collecten: 
1. Pastoraat. 2. 40-dagentijd: Liba-
non. Uitgangscollecte: pastoraat. 
Er is oppas en knd.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 18 febr.: 10.00 
ds. B. Breunesse. H.A. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Daniël Strij-
ker. O.v.d.: Harry Euving. Oppas: 
Femmique Klaster en Natisha 
Jutstra. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Jeugdraad. Deurcollecte: Adop-
tie. Collectanten: Geeser kant: 
Bram Euving; Zwinderse kant: 
Lukas Aasman. Bloemengroet: 
fam. G. Bom. Na de dienst is er 
koffiedrinken in Pluspunt.
Jarig. 22 febr.: dhr. D. Louissen, 
Verl. Hoogeveense Vaart 84a, 
7864 TC Zwinderen: 80 jaar. Van 
harte gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst voor het nieuwe 
levensjaar.

KlaZienaveen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-

Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 18 febr.: 9.30 mw. 
G. Velzing-Hessels. O.v.d.: D. de 
Jong. Collecten: 1. Kerk. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: geluidsinstallatie. 
Organist: M. Hof. Welkom: 
fam. W. Dorst. Knd.: Martha.

KlaZienaveen-noord
Kerkdienst 18 febr.: 10.00 
mw. M de Bruin-Roffel, Emmen. 
Organist: Wessel Voorn. O.v.d.: 
Albert. Welkom: Riet.
Drentse avond. In het kader van 
het project ‘Activiteiten binden’ 
wordt op 21 febr. een Drentse 
avond gehouden, verzorgd door 
dhr. Henk Nijkeuter uit Gieten. 
Het wordt gehouden in het ‘De 
Weerdhuis’ en begint om 19.30 
uur. Iedereen is van harte wel-
kom.

nieuW-amsTerdam/
veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 18 febr.: 10.00 past. 
L. Broekman, Emmen. O.v.d.: mw. 
A. Pals-Wubs. Organist: dhr. W. 
Schipper. Koster: dhr. P. Vermaas. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Corenna Mennik en Annet Benus. 
Knd.: o.l.v. Liesan Masselink. 
Kaars aansteken: Dinaud Mas-
selink. Bediening beamer: 
Leon Pekelsma. Ontvangst: fam. 
Visser. Bloemendienst: mw. F. 
Rabbers. Autodienst: A. Stevens 
en H. Naber.

nieuW-amsTerdam/
veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 18 febr.: 10.00 ds. 
Elly Wisselink. Organist: mw. 
W. Misker. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Eigen Gemeente. Bij de 
uitgang: gebouwen. Autodienst: 
mw. M. Meijer en mw. J. Jacobs: 
fam. L. Brink; mw. G. Horstman en 
mw. M. v/d Veen: dhr. G. Hulsink. 
Lector: Ginus Oostingh. O.v.d.: 
Albert Meijering. Oppas: Lineke 
Hilberts. Bloemen: mw. Reuve-
kamp. Koster: C. Flokstra. Kof-
fie: Herman en Jolanda Wesseling. 
Ontvangst en nieuwsbrief: Fre 
en Gini Kuper. M.m.v. de Cantorij.
Op 18 febr. begint de 40-dagen-
tijd, de voorbereidingstijd op het 
Paasfeest.

sCHoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 18 febr.: Er is al 
lang met elkaar over gesproken 
maar deze zondag is het zover: 
Kliederkerk. We willen met elkaar 
bezig met een viering: zingen, bid-
den en bijbellezen. Maar we gaan 
op een creatieve manier aan de 
slag. Vanaf 9.30 uur is er inloop 
met koffie/thee. Als afsluiting van 
de morgen is er weer koffie/thee 
en ook iets lekkers. Collecten: 
1. Project Kerkinactie. 2. Kerk. 

Knd.: geen. Autodienst: J. Rei-
nink. Oppas: Tabitha Eisses en 
Wouter Kloosterman. Bloemen-
groet: fam. B. Schans.
De kopij voor de Zandloper 
moet uiterlijk 19 febr. weer bin-
nen zijn.
De vrouwenver. komt 21 febr. 
weer bij elkaar in De Rank. Aan-
vang: 19.45 uur.
De kerkenraad vergadert 22 
febr. in De Rank. Aanvang: 20.00 
uur.

ZWarTemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 18 febr.: 9.30 ds. 
Cohen-Stuart, Oosterhesselen. 
O.v.d.: dhr. J. Batterink. Col-
lectant: mw. B. Bakker-de Roo. 
Organist: dhr. J. Kroon. Koster: 
fam. P. Vos. Collecten: Kerkin-
Actie. Deurcollecte: onderhoud 
kerkgebouw.
Jarig. 20 febr.: dhr. H. de Veen, 
Mosveen 49, 7894 CV: 83 jaar.
21 febr.: mw. B. Engels-de Vries, 
Tuindorp 13, 7894 EK, 76 jaar.
Jubileum. 18 febr. zijn Jan Harm 
Hospers en Elly Hospers-Prins, 
Eemslandweg 26, 7894 AB 35 jaar 
getrouwd. Allen van harte gefeli-
citeerd en een fijne en gezegende 
dag toegewenst!

daarle
Contactpersoon: dhr. J.H. Valk, 
Broekweg 30, 7688 RJ Daarle, tel.: 
0546-672125, e-mail: g-scriba@
pkn-daarle.nl
Kerkdiensten 18 febr.: 9.30 
ds. H. Engelsma, Hellendoorn. 
15.00 ds. R. van Hornsveld, Den 
Ham. Organisten: dhr. H. Valk en 
dhr. G. Diepeveen. Knd.: Rianne 
Kamphuis (1, 2) en Lian Kamphuis 
(5, 6). Tnd.: 15.00 uur: Wendy 
Mollink (7, 8). Oppas: Jeanine 
Bosch, Rianne Reefhuis, Lotte 
Stokvis. Collecten: kerk en dia-
conie. Bloemen bezorgen: Jan 
Henk Valk.

dedemsvaarT
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 18 febr.: De 
Antenne 9.30 ds. K. van Sta-
veren. O.v.d.: Alie van Laar. 
Organist: van mannenkoor 
ASAF. Lector: Piet van Kesteren. 
Gastpersonen: Bouk Bosma en 
Else de Ronde. Koster: Lefert 
Batterink. M.m.v. ASAF. De Fon-
tein 19.00 prop. mw. T. Prins. 
O.v.d.: Jannie Lok. Organist: 
Hans Niezink. Koster: Henk 
Zomer. Collecten: PKW. Bij de 
uitgang: diaconie. Kindercollecte: 
Ronald MacDonald Kinderfonds. 
Deze instelling zorgt ervoor, 
d.m.v. Ronald MacDonald Hui-
zen, dat zieke kinderen en hun 
familie dicht bij elkaar kunnen 
zijn. Oppas: Judith Hoogeveen 
en Renate van der Vecht. Knd.: 
groep 1 t/m 7.
Zieken. Gemeenteleden, opge-
nomen in het ziekenhuis, ver-
pleeghuis of hospice: CFH, Rhee-
zerweg 73, 7771 TD Hardenberg: 
dhr. G. Bloemberg, Nieuwewijk 
31, afd. De Baander, K 29; mw. F. 
Odink, Zwiersstr. 35, Zandpad, 
k. 6.
IJsselheem, Dokter van Heesweg 
2, Postbus 10400, 8025 AB Zwol-
le: mw. Van Faassen, De Valeriaan 
50.

Van Dedem Marke: 17 febr.: 
Jannes Smit. Organist: ds. W. Vis-
scher.
Activiteiten. 19 febr. Huiska-
mertour ZW; Huiskamertour 
NO 2.
20 febr.: Huiskamertour NO1 en 
3.
22 febr.: 9.45 uur Bijbelkring (con-
sistorie van Dedemkerk 14.30 
uur Tabitha (De Fontein).
Opgave Hongarije reis 2018. 
Vanaf 28 april t/m 5 mei gaan 
we weer voor 1 week naar onze 
zustergemeente in Kisoroszi, 
Wie gaat er mee? Het wordt een 
superleuke week. Ontmoetingen, 
uitdagingen, eten aan de Donau, 
voor jong en oud. Er kunnen 
maximaal 32 mensen mee. Eigen 
bijdrage is € 200. Aanmelden kan 
tot 1 maart op wg.hongarije@
pkn-dedemsvaart.nl
Bestelling huispaaskaarsen. 
In de hal van de Van Dedemkerk, 
de Fontein en De Antenne liggen 
bestellijsten voor de huispaas-
kaarsen klaar van 4 febr. t/m 25 
febr.. Wanneer de bestelling bin-
nen is, kunt u de kaarsen in ‘De 
Antenne’ bij de koster afreke-
nen en afhalen. U wordt gebeld/
gemaild wanneer de kaarsen 
binnen zijn. Voor verdere vragen 
kunt u terecht bij Ria Smit, tel. 
615504 of via emailadres: rias-
mit1@gmail.com

den Ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 18 febr.: 10.00 
ds. H. de Haan. Bediening H. doop. 
M.m.v. Combo. O.v.d.: groep A. 
Knd.: peuters: Margot Kleinnij-
enhuis en Riëtte Bosch; groep 1 
t/m 6. Oppas: zaal 6: Gineke Wit-
haar, Hanneke Nijzink en Marèll 
Kuiper. Colelcten: 1. Bestem-
mingscollecte. 2. Erediensten/
AKA. Deurcollecte: kerk. GK 
19.00 zangdienst. HK 19.00 ds. 
L. Kramer, Hollandscheveld. Gez. 
dienst. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
orgel.
16 febr.: 19.30 uur: Stil moment 
in de GK.
Zieken. Br. H. Dubbink, Linderweg 
7, blijkt na onderzoek ernstig ziek 
te zijn. Een operatie of behande-
ling is niet meer mogelijk. Vorige 
week is hij verhuisd naar het hos-
pice Noetsele op het terrein van 
Krönnenzommer. Hij woont nu 
vlakbij zijn vrouw, zr. G. Dubbink-
Schoppink, die sinds een paar 
maanden in Krönnenzommer 
verblijft. Dat was ook al moeilijk 
om niet meer samen te kunnen 
zijn. Daar komt dit nu bij. Het is 
zo een zware tijd voor hem, zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
Br. Dubbink weet zich veilig bij 
de Here. Hij zij met hem en zijn 
gezin voor de tijd die komt. 
We denken ook aan hen die lie-
ver niet in het kerkblad vermeld 
worden, maar wel kampen met 
ziekte of die wachten op een 
operatie of een operatie hebben 
ondergaan. De Here geve kracht 
om te dragen en herstel.
Dankbetuiging. We willen graag 
iedereen hartelijk bedanken voor 
de vele felicitaties, persoonlijk of 
via een kaart, ter gelegenheid van 
ons 40-jarig huwelijk. We hebben 
een geweldige dag gehad; daar 
kunnen we met heel veel plezier 
op terug kijken. Hartelijke groe-
ten, Jan en Hanneke Rolleman-

Rattink.
Bedankt. Graag willen wij namens 
Jan Bloemendal, Baalderborg, 
allen bedanken die hem tijdens 
de feestdagen, maar ook in het 
hele jaar 2017 een kaart hebben 
gestuurd. Bedankt daarvoor. Het 
was weer geweldig. Fam. Bloe-
mendal, Ommerweg 70

gramsbergen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 18 febr.: 10.00 
da. D. de Vries, Wierden. O.v.d.: 
dhr. H. Ramaker. Collecten: dia-
conie. Bij de uitgang: diaconie: 
kerkbeheer. 19.00 evang.-dienst. 
O.v.d.: mw. J. Bakker. Collecten: 
kerkbeheer. Bij de uitgang: diaco-
nie. Organist: Harold Gossen. 
Knd.: Hennie Stegeman. Huis-
paaskaars aansteken: Sanne 
Withaar.
Zieken. In het CFH zijn voor 
revalidatie mw. G. Vasse-Tromp en 
mw. T. Centen-Huisjes.
Dhr. Bert Sloots, Leemkoele 6, 
is opgenomen in het UMCG te 
Groningen. (Hanzeplein 1, 9713 
GZ Groningen)
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is 
voor behandeling gegaan naar 
Dimense Zwolle. (Eerdelaan 45, 
8043 RR Zwolle).
Mw. Nine Slatman-Seijmonsber-
gen, Rondweg 37, woont nu in 
het Vechtdalhuis in Hardenberg, 
ze verblijft op k. 1. Adres: Karel 
Doormanlaan 17, 7772 XW Har-
denberg.
De bloemen uit de kerk gaan 
naar: dhr. J. Lennips, Van Lyndenstr. 
27 en naar dhr. Henk Sloots, De 
Ooster Esch 17a.
Gert Mink, Loozermars-Zuid 
heeft ook een attentie gehad 
namens de kerk.
Evang.-dienst. Leden v/de CMA 
(chr. motorclub) zullen hieraan 
meewerken. Rob Kouwen zal de 
meditatie doen en Harold Gossen 
zal ons op zijn muzikale manier 
begeleiden bij de te zingen lie-
deren. Thema: ‘ Hou de snelheid 
erin’. Vanaf 18.30 uur staan de 
koffie en thee klaar. Er is gelegen-
heid om met de leden van CMA 
in gesprek te gaan. Dit kan voor 
maar ook na de dienst met een 
kopje koffie of thee erbij Allen 
van harte uitgenodigd om deze 
dienst met ons mee te vieren! 
Met hartelijke groet en welkom 
van de Evang.-cie.
Liturgisch bloemschikken. Na 
velen jaren betrokken geweest 
te zijn bij het liturgisch bloem-
schikken heeft Froukje Kunstman 
aangegeven te willen stoppen. 
We willen Froukje bedanken 
voor haar jarenlange trouwe 
inzet in onze commissie. Tvens 
zijn wij op zoek naar belangstel-
lenden, die het leuk vinden om 
deel te nemen aan het liturgisch 
bloemschikken. Heb je belangstel-
ling dan graag een berichtje naar 
Marry Seinen. (emailadres eriken-
marry@gmail.com)
Verhuisd. Dianne van den Berg 
is verhuisd van de Dobberije naar 
Hoogenweg 5 7793 HN in Hoog-
enweg. Ze zal het prachtig vinden 
als we haar een kaartje sturen.

Hardenberg-Heemse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Heemse West. Zieken. Mw. K. 
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Drenthen-Bakker, Polenweg 5, is 
in Oostloorn.
Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, 
verblijft in het CFH.
Mw. H. Kerkdijk-Ter Wielen ver-
blijft nu in de Schoutenhof 27 
(woongroep 53), 7773 CC.
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft 
in Aleida Kramer te Coevorden. 
We denken ook aan allen die 
zorgen hebben binnen hun gezin, 
familie of vriendenkring. Vergeten 
we de zieken niet in onze aan-
dacht en gebeden!
Marslanden. Zieken. Dhr. 
Andre van Beveren, Blanckvoor-
talle 16, is deze week geopereerd 
aan zijn knie.
Mw. de Jong, Hundekovenstr. 3, 
is na een operatie en een verblijf 
in het ziekenhuis vorige week 
weer thuisgekomen. Ze moet nu 
6 weken heel rustig aan doen. Wij 
bidden voor hen beide voor een 
voorspoedig herstel.
Hartelijk dank voor de bloe-
men uit de Matrix van afgelopen 
zondag. Henk v/d Berg, Oost-
loorn.
Centrum-Noord. In het hos-
pice verblijft dhr. G. Lenters 
(Havenweg).
Voor revalidatie zijn in het CFH: 
mw. Hoogeveen (Havenweg), dhr. 
Klokkers (Pothofweg) en dhr. 
Compagne (Badhuisplein). In het 
RZZ (k. 24) is opgenomen mw. 
van den Poll (‘t Holt 2).
Mw. A. Holverda-Mulder (Blauw-
ververstr. 8) heeft op 8 febr. een 
operatie ondergaan in Isala te 
Zwolle.
Centrum-Zuid. Mw. J. Wester-
man-Willering, Stationsstr. 18, is 
weer thuis.
Mw. G. Segger-Kolthoff, Parkweg 
101, verblijft in het CFH, revalida-
tie unit 5.
Dhr. B. Spijkers, Bruchterbeekweg 
18, Brucht verblijft in Medisch 
Spectrum Twente, Enschede.
Dhr. H. Aalderink verblijft in het 
RZZ.
In het Vechtdalhuis, K. Doorman-
laan 17, wonen uit onze wijkge-
meente: mw. F. Geertman-Bouw-
meester (voorheen Stationsstr.); 
mw. H. Kremer-Sierink (voorheen 

Stationsstr.) en dhr. G. v/d Berg 
(voorheen Parallelweg).
Vechtdalhuis tuintje. Het is 
gelukt! Inmiddels hebben zich 
mensen opgegeven die een moes-
tuintje bij het Vechtdalhuis willen 
verzorgen. Een prachtige activiteit 
met en voor de bewoners. De 
diaconie van onze wijk onder-
steunt het project. Top!
Baalder. Dhr. J. Nauta is verhuisd 
naar Oostloorn, k. 133. Daar zal 
hij nu gaan wonen.
Een bericht van mw. Berghuis, 
De Bree 4: Hartelijk dank voor 
het prachtige bloemstuk uit de 
Baalderdienst van 4 februari. Een 
ware verrassing! Met waardering 
en een hartelijke groet, Annie 
Berghuis. 
20 febr. is er weer ‘Eetcafe’ in de 
Boerderij in Baalder. Een maaltijd 
voor een vrije gift, voor ouderen, 
mensen met een smalle beurs, 
vluchtelingen en alleengaanden. 
Aanmelden met je naam en aantal 
personen kan t/m 19 febr. per tel.: 
06-33479569.
Baalderveld. Mede namens 
de GKV en de Noaberschappen 
Baalder en Baalderveld zeggen wij 
U hartelijk dank voor het mee-
sparen voor de Plus boodschap-
pen pakketten. Het was weer een 
groot succes! Er zijn maar liefst 
240 pakketten bijeen gespaard! 
Veel pakketten zijn uitgedeeld in 
de wijken en de overige zijn naar 
de voedselbank gegaan. Nogmaals 
hartelijk dank!
Radewijk. Herinnering aan de 
gemeenteavond op 22 febr. in De 
Opgang. Aanvang: 20.00 uur (ont-
vangst met koffie vanaf 19.45 uur) 
Jarig. 12 febr.: mw. D. Nijman-ten 
Bos Noord-Oosterweg 9, 7791 
RB Radewijk: 84 jaar.
13 febr.: mw. J. Ramaker-Ramaker, 
Gedempte Haven 65, 7772 VD 
Hardenberg: 82 jaar.
16 febr.: dhr. H. Kampherbeek, 
Rodedijk 22, 7772 PH Harden-
berg: 85 jaar.
16 febr.: dhr. G. Reints, W. van 
Oldenburgstr. 7/B-9, 7772 AL 
Hardenberg: 83 jaar.
17 febr.: mw. E. van Os-Bosch, 
J.C.J. van Speykstr. 14/020, 7772 
ZC Hardenberg: 91 jaar.
17 febr.: mw. H. Altena-Otten, Bis-
schopshof 66, 7772 WG Harden-
berg: 91 jaar.
17 febr.: dhr. F. Hesselink, Lage 
Gaardenstr. 90, 7772 CN Harden-
berg: 83 jaar.
17 febr.: dhr. J. Altena, Gedempte 
Haven 45, 7772 VD Hardenberg: 
82 jaar.

18 febr.: mw. J. van Laar-Koers, 
Stationsstr. 23, 7772 CG Harden-
berg: 84 jaar.

luTTen/slagHaren
Contactpersoon: mw. G. van Dijk, 
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lut-
ten
Kerkdiensten 18 febr.: Lan-
taarn 9.30 ds. J. Kroon, Garyp. 
Gez. dienst. O.v.d.: dhr. N. Van 
Noord. 19.00 ds. K. van Staveren, 
Dedemsvaart. O.v.d.: dhr. N. Van 
Noord. Organist: dhr. R. Kooi-
ker.
Jarig. Dhr. K. Brus, Kamperfoe-
liestr. 2, 7775 BJ Lutten, 12-02-
1943.
Mw. R. Finke-Klok, Schuinesloot-
weg 29B, 7777 RG Schuinesloot, 
13-02-1940.
Dhr. G. Tempelman, Kamperfoe-
liestr. 4, 7775 BJ Lutten, 14-02-
1928.
Mw. A. Jager-Oldengarm, Markt 
37, 7772 AE Hardenberg, 16-02-
1942.
Dhr. G. Lamberink, Kamperfoe-
liestr. 14, 7775 BJ Lutten, 16-02-
1946.
Mw. G. Odink-Boertien, Anerweg 
Zuid 77, 7775 AR Lutten, 16-02-
1943.
Mw. H. Klok-Gritter, Schuine-
slootweg 88, 7777 RC Schuine-
sloot, 18-02-1935.
Zieken. De darmoperatie van 
Wim Hagedoorn is succesvol 
verlopen en hij mocht na een 
paar dagen weer naar huis. Maar 
vanwege enkele complicaties is 
hij toch weer opgenomen in het 
R.Z.Z, in Hardenberg. Hij zal hier 
nog enkele dagen moeten blijven. 
(1e etage, k. 127).
Vorige week heeft Zwaantje 
Brokelman-Toerse, Dokter Wil-
lemslaan 35, 7776 CE Slagharen, 
een nieuwe knie gekregen Ze is 
afgelopen zondag alweer thuisge-
komen. Het gaat de goede kant 
alweer op.
Mw. C. Polman-Klok, Meidoornstr. 
55, verblijft nog steeds ter revali-
datie in het CFH.
Dhr. Huisman is vorige week vrij-
dag weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis.
Yvonne Klok-Huisman, Schuine-
slootweg 42 is woensdag weer 
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Mw. Soer-Stoffers (Anerweg-
Noord 136, 7775 AW Lutten) 
verblijft op revalidatie afd. 2, k. 17 
in zorgcentrum CFH (Rheezer-
weg 73, 7771 TD, Hardenberg). 
Indien u haar wilt bezoeken 
graag even contact opnemen met 

haar zoon Johan Soer (tel. 06 
15448618).
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 7775 
PD Lutten) verblijft in Revalida-
tiecentrum Het Roessingh, afd. 
2, k. 10 (Roessinghsbleekweg 33, 
7522 AH Enschede).
Mw. G. Schraa-Naber (Het 
Weerdje 9, 7783 CT Gramsber-
gen) is ernstig ziek. Wij wensen 
alle zieken Gods kracht en nabij-
heid toe.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit de 
Kruiskerk: de bloemen zijn van-
daag van het 40-jarig bruidspaar 
Hans en Betsy Luijmes, op hun 
verzoek worden ze naar Stefan 
en Eva Luijmes-Slaa, Schuine-
slootweg 142a gebracht; vanuit 
de Lantaarn naar de fam. Vetker, 
Lutteresweg 2a; vanuit de Kapel 
naar fam. G. Kerkdijk, Irenelaan 
12, Slagharen.
‘Kom je bij ons eten? Het is 
snertweer!’ Uitnodiging voor 
de Snertdienst op 25 febr. in de 
Kruiskerk om 17.00 uur. Voor-
ganger: ds. A. Post (broer van…) 
m.m.v. Laus Deo. Na de dienst 
om ca. 18.15 uur gaan we snert 
(erwtensoep) en bonensoep eten 
in Pro Rege. Opgave voor deze 
maaltijd en vervoer vóór 19 febr. 
via het inschrijfformulier op de 
leestafel of bij de scriba

mariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet Vis-
ser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-
straat 35, 7692 AH Mariënberg, 
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 18 febr.: 9.30 ds. R. 
van Hornsveld, Den Ham. 19.00 
ds. K. Hazeleger, Beerzerveld. 
O.v.d.: mw. A. Hans. Gastvrouw: 
F. Maat. Diakenen: F. Maat en D. 
Otten. Collecten: diaconie, kerk 
en gebouwen.
Meeleven. Dat doen we met 
iedereen van wie we weten dat 
ze moeiten kennen, verdriet en 
zorgen. Heel veel sterkte toege-
wenst.
Tekst. Als een zorg te klein is om 
haar tot een gebed te maken, is 
ze ook te klein om haar tot een 
last te maken.

nieuWleusen
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling, 
Haagwinde 12, 7711 NV Nieuw-
leusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 18 febr.: Ont-
moetingskerk 10.00 zr. H. Bre-
dewold-Lentink. VVV-dienst m.m.v. 
Felicia Westerhof. Knd.: groep 1 

t/m 8. Collecten: diaconie, kerk 
en het onderhoudsfonds. Grote 
Kerk 19.15 ds. G. Trouwborst. 
Collecten: diaconie, kerk en het 
onderhoudsfonds.
De bloemen gaan als groet naar 
zr. M. Hoxe-van der Veen, Kamille 
12.

ommen
Contactpersoon: Wim Wester-
huis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdiensten 18 febr.: Bouw-
straat 9.30 da. J. Veerman-Ren-
kema. Lector: mw. B.B. Helling-
werf. Organist: dhr. Fr. Dijkstra. 
Zondagskind: Wietse van Har-
ten. Oppas: aanwezig. Collec-
ten: 1. KerkinActie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: kerkelijke gebouwen 
en zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. K. 
Jelsma. H.A. O.v.d.: dhr. H. Kroon. 
Organist: dhr. G. Olthof. Col-
lecten: 1. KerkinActie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: gebouw ‘Irene’ en 
zending.

sibCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 18 febr.: Kloos-
terkerk Sibculo 9.30 ds. W. 
v/d Griend. Knd.: groep 1 t/m 
8. O.v.d.: mw. A. Jasper. Oppas: 
aanwezig. Fredrikskerk Kloos-
terhaar 9.30 ds. H. Dorgelo. 
Knd.: groep 1 t/m 8. O.v.d.: mw. 
T. van Blanken. Oppas: aanwe-
zig. Collecten: diaconie, kerk en 
onderhoudsfonds.
Geboren. 7 jan. is geboren Fay 
Linn Hesselink, d.v. Danny en 
Nienke en zusje van Mace. Adres: 
Boerendijk 11, 7693 PK Sibculo.
Wij willen Danny, Nienke en 
Mace feliciteren met dit groot 
wonder en wij wensen jullie Gods 
zegen bij het opvoeden van Fay 
Linn.
Zieken. Jennie Korblet, School-
str. 9, 7693 PG Sibculo, heeft 
afgelopen maand een hartinfarct 
gehad. Ze is naar Zwolle gebracht 
waar ze is gedotterd en heeft een 
stent gekregen. De week erop is 
ze opnieuw naar Zwolle geweest 
waar ze nog 2 stents heeft gekre-
gen. Zij en haar gezin zijn erg 
dankbaar dat alles goed is gegaan. 
We wensen Jennie, Jan, de kin-
deren en de kleinkinderen Gods 
nabijheid en wensen hen een ver-
der herstel toe.

Vervolg van pagina 3

Lees verder op pagina 7

berichten uit de gemeente 

“Misschien is het soms geen 
slecht idee om, simpelweg, iets 

minder hard te gaan”

Of het meest eigenzinnige, christelijke blad 
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen. 

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl

de site  
van uw kerk 
geschikt voor 
smartphone?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.

Advertenties
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Wijze woorden uit 
de mond van Piet 

Hein Donner, die op uitnodiging 
van de Commissie Vorming en 
Toerusting te gast was in Hol-
ten, voor een lezing in de Gere-
formeerde kerk De Kandelaar. 
Onderwerp was Geloven in een 
veranderende samenleving. 

Wetenschap en geloof
We moeten volgens Donner, zelf 
wetenschapper en gelovig chris-
ten, niet twijfelen aan het belang 
van de wetenschap. “Maar het is 
iets anders dan geloof. Weten-
schap is maar één aspect van het 
leven. Geloof hoort er net zo 
goed bij. Wetenschap krijgt zelfs 
fundamentalistische trekjes als 
alleen het seculiere denken telt 
en geloof slechts wordt gedoogd. 
Precies het omgekeerde van 
de verklaring van de Unie van 
Utrecht uit 1571 waarin onder 
meer werd vastgelegd dat slechts 
het Gereformeerde geloof telde.” 
De gedachte dat geloof achter-
haald is, rukt steeds meer op in 
onze hedendaagse samenleving, 
aldus Donner. Het is volgens hem 
te hopen dat het seculiere den-
ken geen negatieve gevolgen krijgt 
voor de individuele gelovigen. 
“Dit kan echter zomaar gebeuren 
uit angst voor religieus geweld of 
aanslagen.” Maar daadwerkelijke 
geloofsvervolging is vooralsnog 
niet aan de orde in ons land, ant-
woordt hij desgevraagd aan de 
verslaggever van het Gezamenlijk 
Zondagsblad. 

meningen
Godsdienstvrijheid staat onder 
druk, omdat religie tegenwoordig 
door steeds meer mensen niet 
wordt gezien als een diepgewor-
telde overtuiging, maar als één 
van de vele meningen die je nu 
eenmaal kunt hebben. Godsdienst 
zou daarom volgens deze rede-
nering ‘gewoon’ onder de vrijheid 
van meningsuiting vallen. Donner 
haalt als voorbeeld de situatie in 
Rotterdam aan, waar in buurt-
huizen activiteiten van de meest 
uiteenlopende aard mogen wor-
den gehouden, behalve religieuze. 
Angst voor Islamitische gebeds-
bijeenkomsten speelt hierbij een 
grote rol, zegt hij: “Dit is allemaal 

een teken van de verwarrende 
tijd waarin we leven. En verwar-
rend is het. Noemde vlak na de 
oorlog nog zo’n tachtig procent 
van de Nederlanders zich kerke-
lijk betrokken, eind zestiger jaren 
was dit percentage gedaald tot 
onder de 70. In 2006 bestem-
pelde nog slechts 47 procent van 
de Nederlandse bevolking zich 
als kerkelijk actief. Dit percentage 
is inmiddels ongetwijfeld verder 
gezakt. De positie van gelovigen 
verandert momenteel ongekend 
snel. Dit is vooral een Nederlands 
en Europees verschijnsel. Elders 
in de wereld groeit de kerk juist. 
Overigens moet het aantal mos-
lims in ons land niet worden 
overdreven. Als je mensen vraagt 
hoeveel moslims er in Nederland 
zijn, worden er al gauw percenta-
ges van rond de twintig genoemd. 
In werkelijkheid gaat het om 
slechts zes procent.” 

overheid
De grote vraag is of de snelle 
ontkerkelijking en toenemende 
secularisering een probleem is 
van de overheid. Donner: “De 
kerken kunnen zich de leegloop 
alleen maar zelf aanrekenen. 
De overheid heeft daar geen 
schuld aan. Kerk en staat moe-
ten gescheiden zijn. Geef aan de 
keizer wat des keizers is, geef 

God wat Hem toebehoort. Maar 
geloof en samenleving zijn juist 
met elkaar verweven. Dit raakt 
ook de overheid. Denk bijvoor-
beeld aan de discussie over ritu-
eel slachten.”

altijd geloof, altijd visie
De samenleving berust volgens 
Donner altijd op geloof en visie. 
Ook liberalen en socialisten 
hanteren in principe Bijbelse uit-
gangspunten als loyaliteit en vrij-
heid, maar hebben deze ontdaan 
van hun religieuze betekenis. 
Dit maakt het hen makkelijker 
om mee te bewegen met aller-
lei maatschappelijke opvattingen. 
Christelijke getuigenispartijen 
maken deze bewegingen niet mee 
of in elk geval veel minder. Vol-
gens Donner biedt het christelijk 
geloof geen spoorboekje als het 
gaat om maatschappelijke thema’s. 
“Maar kerken moeten zich wel 
laten horen in het debat over bij-
voorbeeld technologie en de toe-
nemende kloof tussen arm en rijk. 
Kerken moeten niet alleen getui-
gen, maar vooral ook naast men-
sen gaan staan en hen steunen bij 
al hun vragen en zorgen.”
In Nederland gaan we niet goed 
om met verschillen in levensbe-
schouwelijke opvattingen. Voor 
de toekomst zijn de scheiding van 
kerk en staat, maar ook gods-

dienstvrijheid voor onder meer 
gewetensbezwaarden (bijvoor-
beeld trouwambtenaren) belang-
rijke voorwaarden om het geloof 
de plek te geven die het toekomt.

donner 
Piet Hein Donner (1948) is jurist, 
bestuurder, wetenschapper en 
CDA-politicus. Sinds 2012 is hij 
vice-president van de Raad van 
State. Hij was minister van Justi-
tie in de kabinetten Balkenende I, 
II en III. In september 2006 trad 
hij af naar aanleiding van het rap-
port van de Onderzoeksraad 
Voor Veiligheid over de Schiphol-
brand. Verder was hij onder meer 
Tweede Kamerlid, minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid en van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Donner is 
lid van diverse maatschappelijke 
adviesorganen zoals het Interker-
kelijk beraad in Overheidszaken. 

Commissie
Het bezoek van Donner past in 
het rijtje van bijeenkomsten over 
maatschappelijke onderwerpen 
van de Interkerkelijke Commissie 
Vorming en Toerusting te Holten. 
Hierin zijn naast de Gerefor-
meerde Kerk ook de Hervormde 
Gemeente en de Rooms Katho-
lieke parochie vertegenwoordigd.

Uitgangspunt van seculier denken is: alleen wat je met het verstand 
kunt beredeneren, telt echt. Het bovennatuurlijke kun je niet zien, dus 
dat bestaat niet. Maar het verstand kan je bedriegen. Ook seculier beoe-
fende wetenschap is een geloof. 

“Wetenschap krijgt 
fundamentalistische 
trekjes” 

Piet Hein Donner in Holten: 

column

Soms zie ik haar nog 
zo levendig voor me, 

dan lijkt het alsof ze naast me zit: 
ik zie dan haar lippen bewegen en 
hoor haar stem. Het gedicht kent 
ze uit haar hoofd. Op een bepaal-
de manier lijkt het haar troost te 
geven. In die dichtregels kijkt een 
ouder wordend iemand terug op 
zijn leven. Hij vraag zich daarbij af, 
of hij de liefde, die hij ooit van zijn 
vader kreeg, wel voldoende naar 
waarde heeft geschat. Nu hij zelf 
volwassen is geworden, mijmert 
hij over zijn zoon, en over de niet 
uitputtende vaderliefde die hij op 
zijn beurt aan hem wil schenken. 
Dan piekert hij verder: ‘Als mijn 
zoon volwassen wordt, zal hij, net 
als ik, zijn eigen leven maken’, om 
in de laatste strofe van het gedicht 
te aanvaarden: ‘De gouden bal des 
levens zie ik vlug, door de geslachten-
wisseling verder zweven; ik zie hem 
daar de één glimlachend de ander 
geven, maar niemand geeft de gou-
den bal terug.’

Vaak heb ik me afgevraagd of ze 
het uit een soort van misplaatst 
schuldgevoel citeerde, in de 
wetenschap dat ze haar ouders 
wellicht niet alle erkenning voor 
haar opvoeding had gegeven. Of 
wellicht dacht ze aan haar eigen 
kinderen, die als vanzelfsprekend 
haar moederliefde aanvaardden, 
zonder het besef te hebben wat 
dat betekende. Dus het uitspre-
ken van die regels als het ware als 
bemoediging de andere kant op?

In alle gesprekken die ik mag voe-
ren met óf ouders óf kinderen 
komt vaak te laatste strofe van dit 
gedicht voorbij. Het is mij welis-
waar met de paplepel ingegoten, 
en de taal is zeer ouderwets, maar 
de strekking is iedere keer weer 
verrassend actueel.
Mensen hebben zo vaak het gevoel 
tekort te schieten, of komen er 
(te) laat achter dat nooit hardop 
naar elkaar is uitgesproken hoe 
belangrijk sommige levensmomen-
ten zijn geweest. Natuurlijk, binnen 
gezinssituaties kan het gebeuren 
dat de opvoeding op welke wijze 
dan ook volledig uit de hand kan 
lopen. Maar toch, hoe vaak denk 
je als volwassen mens aan je jeugd 
terug met een zachte glimlach op 
de lippen. En denk je: ‘had ik het 
maar eens vaker hardop gezegd 
dat jullie zo goed voor me waren.’ 

Om tenslotte de laatste strofe 
van het oude gedicht te fluiste-
ren, over die gouden bal, die door 
de geslachten heen doorgegeven 
wordt. En berustend te conclude-
ren dat niémand die gouden bal 
teruggeeft. Dit besef is troostend.

Gouden Bal
door ds. foeKJe diJK,

dalfsen

door l. PolHuys, 

devenTer

Piet Hein Donner 
gaf een lezing  
in De Kandelaar 
in Holten
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Zaterdag 17 februari
Kro-nCrv | nPo2 | 20.25
victoria
Het vreselijke nieuws van de  
hongersnood heeft ook koningin 
Victoria bereikt. Ze staat er op  
dat de overheid meer doet om 
hulp te bieden.

Zondag 18 februari
eo | nPo2 | 09.55
de Kapel
Evangelist Jurjen ten Brinke 
spreekt over de Bijbeltekst:  
‘Wat gij wilt dat aan jou gedaan 
wordt, doe dat aan een ander!’

Zondag 18 februari
eo | Po2 | 11.35
Het vermoeden
Bas Plaisier was scriba van de 
PKN tot 2008. Na zijn afscheid 
van de PKN stortte Plaisier zich  
in een nieuw buitenlands avontuur: 
China

maandag 19 februari
Kro-nCrv | nPo2 | 18.50
binnenste buiten
Wim en Ada wonen in Zoeter-
woude. Zij hebben een veelzijdig 
biologisch bedrijf met schapen,  
geiten, koeien, varkens en kippen.

dinsdag 20 februari
eo | nPo2 | 22.55
aleppo’s fall
Nizam Najar (woonachtig in 
Noorwegen). Als in 2011 ook in 
Syrië de Arabische Lente begint 
reist hij naar Aleppo om met eigen 
ogen te zien wat er gaande is in 
zijn geboortestad.

Woensdag 21 februari
Kro-nCrv | nPo3 | 20.25
lost & found
Schrijver Lucas is totaal vastge-
lopen. In een wanhoopspoging 
zijn tweede boek – een Tweede 
Wereldoorlog- roman nieuw leven 
in te blazen reist hij af naar Berlijn.

donderdag 22 februari
eo | nPo2 | 19.15
Typisch Tuinzigt
Tuinzigt is een typische volkswijk 
in Breda. De wijk heeft een zekere 
reputatie. Maar de laatste jaren 
gaat het de goede kant op. Hoe 
moeilijk het ook soms is.

vrijdag 23 februari
avroTros | nPo2 | 22.45
nu te Zien
Museumdirecteur Bart Rutten 
dompelt zich onder in de wereld 
van de bekende fotograaf Michael 
Wolf. Hij is beroemd om zijn bij-
zondere foto’s in dichtbevolkte 
wereldsteden.

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Botros evangeliseert via satelliet-
tv, zodat de islamitische leiders 
hem niet het zwijgen op kun-
nen leggen. Hij ontmaskert in 
zijn uitzendingen de wandaden 
die in naam van de islam wor-
den gepleegd en aarzelt niet om 
Mohammed een boodschapper 
van satan te noe-
men. Het is niet 
verwonderlijk 
dat er al tal van 
fatwa’s (vonnis-
sen) over hem 
zijn uitgesproken en dat al-Qaida 
een beloning van 60 miljoen dollar 
heeft uitgeloofd voor degene die 
hem – dood of levend – aan hen 
uitlevert. Zijn programma’s wor-
den live uitgezonden. Luisteraars 
kunnen in de uitzending direct 
reageren, ook tegenstanders.

al vijftig jaar
Al zo’n vijftig jaar brengt Botros 
het Goede Nieuws. Sinds 2000 
gebruikt hij internet om nog meer 
mensen te kunnen bereiken met 
de blijde boodschap.
Van 2003 tot 2010 zond hij zijn 
programma ‘Life TV’ uit via de 
Arabische zender van de BBC 

Veertigdagentijd is 
inderdaad de meest 

gebruikelijke aanduiding geworden 
van de periode van het kerkelijk 
jaar die we nu beleven. Die aan-
duiding is al heel oud en tegelijk 
vrij nieuw voor menig protestant 
die is opgegroeid bij de term lij-
denstijd. Zo gaat dat bij veel litur-
gische vernieuwing. Men grijpt 
terug op het oude, dat dus tot 
nieuw leven wordt gewekt..

verbetering?
Of de vernieuwing ook verbete-
ring inhoudt, is intussen de vraag. 
Met de term ‘veertigdagentijd’ 
blijf ik moeite houden, vooral 
dan het woord. Ik begrijp wel de 
bedoeling. Om te beginnen speelt 
veertig in de Bijbel een grote rol 
- denk aan de veertig jaar dat het 
volk Israël rondtrok in de woes-
tijn en aan de veertig dagen dat 
Jezus vastte in de 
woestijn. Verder 
gaat het om een 
nieuwe invulling 
van de vastentijd, 
die in de katholie-
ke traditie op Aswoensdag, direct 
na het carnaval, begon. Vasten was 
en is een periode van onthouding, 
waaraan het vastentrommeltje in 
katholieke gezinnen herinnert. 

vasten
Erg veel stelt dat vasten echter 
niet voor, noch in katholieke noch 
in protestantse kring, zeker als je 
het vergelijkt met de Ramadan 
van de moslims. Maar de kern 
is wel belangrijk. Het gaat niet 
zozeer om (niet) eten en drin-
ken, maar om innerlijke reiniging, 

bezinning, inkeer en concentratie 
op het lijden van Jezus die het 
kruis op zich nam. 
Gemeenten en individuen kunnen 
een eigen invulling zoeken. Ont-
houding van alcohol bijvoorbeeld, 
of niet snoepen, maar de TV in 
deze periode uit laten is ook 
een mogelijkheid. In kerkelijke 
gemeenten zie je wel dat men 
sobere maaltijden organiseert of 
aan vastenacties deelneemt voor 
hulpverlening aan armen in de 
wereld. Soms worden voor deze 
periode boekjes of kalenders uit-
gegeven met meditatieve teksten 
en afbeeldingen die tot bezinning 
uitnodigen.

geheimtaal 
Vastentijd, lijdenstijd, veertigdagen-
tijd… het zijn woorden die ieder 
een aspect van hetzelfde belich-
ten. Elk woord heeft daarbij ook 
zijn bezwaren. Lijdenstijd legt de 
nadruk op Jezus’ lijden, maar het 
gaat om meer, want het gaat ook 

om ons, en om het 
licht van Pasen, 
dat al in deze peri-
ode doorbreekt. 
De term ‘vasten’ 
legt weer te veel 

de nadruk op onze zelfreiniging, 
waarbij je bovendien de vraag 
kunt stellen hoeveel dat vasten 
concreet betekent, zeker als je het 
vergelijkt met Ramadan. 

Eerlijk gezegd breng ik er jaar in 
jaar uit niet veel van terecht. Ik 
kan me wel voornemen om de 
fles te laten staan of het snoepen 
te laten, maar ja… het vlees is 
zwak. En ‘veertigdagentijd’ ervaar 
ik als (te) weinig zeggend. Een lelijk 
scrabblewoord, dat vlak overkomt, 
een rekenkundig iets. 

Een moeilijkheid vind ik ook dat 
het kerkelijke geheimtaal is. Bui-
tenstaanders hebben er geen 
voorstelling bij. Lijdenstijd roept 
wel een beeld op, mede vanwege 
de associatie met de Passionen 
van Bach en ‘The Passion’, in beide 
gevallen vertolkingen van het lij-
densevangelie waarmee grote aan-
tallen mensen worden bereikt.

Zondags niet
Veertig dagen, het zal wel kloppen. 
Of toch niet? Als we echt gaan 
tellen klopt het juist niet! Dat is 
omdat de zondagen niet mogen 
worden meegerekend. Zondag 
is opstandingsdag en wijst naar 
Pasen vooruit. Op zondag hoeven 

we niet te vasten - of wat daar-
voor doorgaat.

Met ds. Henk van Veen, destijds 
predikant in Loosdrecht, ging ik 
na de kerkdienst eens mee naar 
huis. Daar aangekomen ontkurkte 
hij een wiijnfles. Geen koffie na de 
kerk, maar wijn! ‘In de veertigda-
gentijd,’ zei hij, ‘drink ik niet. Dan 
vast ik. Behalve op de zondagen, 
want die lopen vooruit op Pasen. 
Dan drink ik juist wel! Proost!’ Ik 
proostte mee. 

Veertigdagentijd
Daan

door daan van der 

Waals, gramsbergen 

Wijn in de veertigdagentijd? Ja, menen sommi-
gen, maar alleen op zondag, want de zondagen 

lopen vooruit op Pasen. Dan vast je niet! 

Als je de verschillende liedbundels naast elkaar legt, zie je de verschui-
ving. De hervormde gezangbundel van 1938 had een rubriek ‘lijdens-
tijd’. Het Liedboek van 1973 hield het neutraal op ‘tijd voor Pasen’. Het 
nieuwe Liedboek maakt er ‘veertigdagentijd’ van. 

‘veertigDagentijD’ ervaar ik 
als (te) weinig zeggenD. een 

lelijk scraBBlewoorD, Dat vlak 
overkomt, een rekenkunDig iets.

door ds.T.J.oldenHuis, Coevorden

De eerste schooljaren heb ik 
gemist, gewoonweg vanwege het 
feit dat er bij ons in het dorp geen 
kleuterschool was. Dus dan bleef 
je gewoon bij moeder thuis tot je 
zes jaar was en dan eerst telde je 
echt mee. Nou denk ik niet, eer-
lijk gezegd, dat mijn moeder het 
erg vond dat ik niet met vier jaar 
al naar school kon. Per slot van 
rekening was ik de laatste uit het 
nest en zo’n kuikentje vaart daar 
meestal wel bij. Mijn moeder, een 
geboren gouvernante, bracht mij 
allerhande kleuterschooldingen 
bij en zo ging ik wel toegerust in 
1956 voor het eerst naar school. 
Achter op de fiets bij mijn grote 
broer Herman. Dat zat goed, want 
hij was sterk en voor niemand 
bang. Dat was toch een veilig 
gevoel, want het zou best span-
nend worden op die grote school 

waar ik naar toe ging. 
Herman bracht me naar het lokaal 
waar ik wezen moest en de juf-
frouw stond al bij de deur en gaf 
mij een hand. Ik mocht in een 
bank bij het raam zitten. Wat een 
aardige juf, ze leek wel een beetje 
op moeder, dat zat wel goed. Het 
rook in de klas naar krijt en pot-
loden en door de hoge ramen 
kon ik nog net naar buiten kijken. 
Ik moest goed opletten had moe-
der gezegd en zeker met twee 
woorden spreken als juffrouw wat 
vroeg op de wijze van: ja juffrouw 
en nee juffrouw. Ik zou mijn best 
in elk geval doen. Ik was het grote 
leven binnen gegaan en vond het 
prachtig, hoewel die vrijheid altijd 
is blijven lokken. 

Vorig jaar is de oudste kleindoch-
ter aan de andere kant van de 
landspaal naar de kleuterschool 
gegaan. O mensen dat is toch wat. 
Die kleine Johanna is inééns groot 
geworden. Per slot van rekening 
staat ze nu op de eerste sport van 
de maatschappelijke ladder, en dat 
met vier! Je ziet dat ze grote vor-

deringen maakt. Bij ons in de keu-
ken hangt nog het grote geschenk 
dat ik met mijn verjaardag kreeg, 
een prachtige kleurplaat voor opa 
met haar eigenhandig geschreven 
naam eronder. En prachtige versjes 
leert ze daar over een kikker en 
een krokodil. Het zijn nog geen 
psalmen, maar vooruit. 

Vorige week kwam ik even om 
de hoek kijken, ze was net thuis 
uit school. “Opa” zei ze, “ik heb al 
weer wat geleerd!”. “Nou vertel”, 
roep ik. “Opa”, zei ze, “jongens 
hebben een piemel en meisjes 
hebben een plassertje.” Oei, dat 
wordt link. “Ja dat heeft juffrouw 
verteld en dat is zo. Ik heb een 
plassertje en Willeke mijn zusje 
ook. En Lukas van ome Jan en 
tante Nina heeft een piemel.” Nou 
ben ik zo stom om te vragen of 
opa een jongetje of een meisje is. 
Ze kijkt me grootmoedig en barm-
hartig aan, klimt bij mij op schoot 
en geeft me een dikke kus. ,,Opa is 
gewoon lief”, zegt die kleine schat. 
Oef, dat ging net goed! Waar de 
school al niet goed voor,

Voor kinderen begint het 
schoolleven al heel vroeg. 
Ze hebben nauwelijks meer 
gelegenheid tegenwoordig 
nog rond moeders rok c.q. 
spijkerbroek te spelen. Van 
de peuterspeelzaal gaat het 
in één adem door naar de 
basisschool en dan begint 
het echt, want dan komt het 
toch al een beetje op preste-

Op school

bij de achterdeur 

ren aan. Vaak met meer stress 
voor de tere kinderenziel dan 
je zelf in de gaten hebt.
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Jan Zomer is op 1 febr. geope-
reerd in Hardenberg. Hij heeft 
een nieuwe heup gekregen. Op 3 
febr. mocht hij alweer naar huis. 
Alles is naar wens verlopen. Nu 
volgt een revalidatieproces van 
6-8 weken. We wensen Jan en 
Dinie alle goeds toe.
Overlijden. Op 3 febr. is ons 
oud gemeentelid Gerrit Altena 
op de leeftijd van 83 jaar overle-
den. Gerrit woonde in de ‘Tyehof’ 
in Den Ham. De rouwdienst en 
aansluitend de begrafenis hebben 
plaatsgevonden vanuit de ‘Kloos-
terkerk’ te Sibculo. We wensen 
de medebewoners en personeel 
van de ‘Tyehof’ veel sterkte bij 
het verwerken van het overlijden 
van Gerrit.
Jarig. 22 febr.: dhr. J. Seinen, 
Kerkstr. 36: 71 jaar.
26 febr.: mw. H. Korblet-Veldman, 
Schoolstr. 5, Kloosterhaar: 76 jaar.
2 maart: dhr. A. Bouwman, Kloos-
terdijk 156: 75 jaar.
9 maart: dhr. J. Eektimmerman, 
Gemeenteweg 43: 71 jaar.
14 maart: mw. J. Teunis-Altena, 
Kloosterdijk 172a: 86 jaar. Van 
harte gefeliciteerd en Gods zegen 
gewenst in uw nieuwe levensjaar.

sT. JansKloosTer
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 18 febr.: 10.00 
ds. P. Vis. Oppas: Christel van 
Benthem en Deborah Jongman. 
Knd.: groep 1: Merel en Mirjam. 
Organist: Henk Teunis. 14.30 ds. 

E. Terpstra, Urk. Organist: Corry 
van den Berg. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie.
Zieken. Br. S. van Benthem, 
Groenestr. 22, Vollenhove, is 
vorige week vrijdag opgenomen 
in de Isala kliniek te Meppel. Het 
leek erop dat hij griep had maar 
dat bleek het niet te zijn. Omdat 
br. van Benthem al een zwakke 
gezondheid heeft en te maken 
heeft met de ziekte van Parkin-
son is verder onderzoek nood-
zakelijk. We wensen hem en zijn 
vrouw veel sterkte toe en bidden 
voor hen om kracht en Gods 
onmisbare nabijheid.
Die nabijheid van onze hemelse 
Vader wensen we allen toe die 
te maken hebben met moeiten 
en zorgen vanwege gezond-
heid of andere problemen. Het 
is goed om met elkaar mee te 
leven. Dat kan door het sturen 
van een kaartje, een telefoontje 
of een bezoekje. Maar ons gebed 
voor elkaar geeft ruimte om je 
te laten weten dat het meeleven 
met elkaar meer is dan alleen 
het sturen van een kaartje, een 
berichtje of een bezoekje. Het 
maakt dat je je gedragen weet in 
Gods liefde en zijn hulp en bij-
stand om je heen weet. Want Hij 
brengt mensen in beweging en in 
elkaars leven om je zo te laten 
weten dat het Hem niet koud 
laat wat je door moet maken. Zo 
mogen we allemaal een instru-
ment zijn dat door zijn kracht de 
muziek van het leven laat klinken 
op een manier die iedereen als 
een levend teken van Gods liefde 
in de oren klinkt.
Geprezen zij de God en Vader 

van onze Heer Jezus Christus, de 
Vader die zich over ons ontfermt, 
de God die ons altijd troost en 
ons in al onze ellende moed geeft, 
zodat wij door de troost die wij-
zelf van God ontvangen, anderen 
in al hun ellende moed kunnen 
geven. 2 Korintiers 1: 3 en 4.
Nieuw leven. Br. en zr. Jacco en 
Alien Rook-Boes werden ver-
blijdt met de geboorte van een 
dochter Naëmi Emmali zusje van 
Gideon. Een mooi en gaaf men-
senkindje, een wonder van nieuw 
leven, gevormd in de moeder-
schoot en geschapen door Gods 
wondere scheppingshand. We feli-
citeren Jacco en Alien en Gideon 
van harte met hun dochter en 
zusje. We wensen hen veel geluk 
met haar en wensen hen bij alles 
Gods trouwe zorg en liefde toe. 
Dat de kleine Naëmi velen tot 
zegen mag zijn.
Vespers. Een aantal weken 
komen we op woensdagavond 
voor een kort moment van stilte 
zang en gebed bij elkaar samen 
met onze brs. en zrs. van de Herv. 
gemeente Vollenhove stad en 
ambt en de Geref. kerk uit Vollen-
hove. Deze vespers zijn om beur-
ten in de 4 verschillende kerk-
gebouwen in St. Jansklooster en 
Vollenhove. De predikanten ver-
zorgen om beurt deze vespers. 
Het is een verrijking om ook 
midden in de week tussen alle 
drukke werkzaamheden door een 
moment van rust en stilte van 
zang en gebed te hebben. Het is 
beslist een aanrader om die ves-
pers bij te wonen en te merken 
dat het goed is om middenin de 
week de rust te zoeken in Gods 

huis. De kerk is niet alleen voor 
de zondag, ook door de week is 
het er goed toeven en mogen we 
proeven van Gods liefde en zijn 
rust en vrede in ons op te nemen.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

WesTerHaar
Kerkdienst 18 febr.: 9.30 ds. W. 

den Braber. Organist:  
Erik Lamberink. Koster: Ab  
Lusseveld. O.v.d.: Anneke  
Bekkers. Knd.: o.l.v. Cristina 
Poelman. Vervoer bewoners 
‘Haarhuus’: Jacob Boertje. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Onder-
houdsfonds.
Jarig. 12 febr. 1947: br. G.  
Schulte, Sibculoseweg 55a.

ProTesTanTse KerK
beroepen
te Hong Kong (docent Lutheran 
Theological Seminary, voor 
Kerk in Actie, beroepen door de 
synode), ds. J.C. Borst te Sleen, die 
dit beroep heeft aangenomen
te Hendrik-Ido-Ambacht 
(herv., Elim), ds. E.E. Bouter te 
Overberg (herv. wijkgemeente); te 
Papendrecht (herv. wijk west), ds. 
J.H. Reijm te Alblasserdam
te Krimpen aan den IJssel 
(herv. wijkgemeente van 
bijzondere aard), ds. J.J. Mulder te 
Hedel (herv.)

Aangenomen
naar Epe (herv., Goede 
Herderkerk), ds. G.C. Buijs te 
Zevenbergen (herv.)
naar Rotterdam 
(Alexanderkerk), ds. R.J. van 
Amstel te Zunderdorp/A’dam 
(Diensten met Belangstellenden)

bedankt
voor Gouderak (herv.), ds. K.E. 
Schonewille te Waardenburg-
Neerijnen

geref. KerKen (vriJg.)
aangenomen
naar Rotterdam-Zuid (CGK/
GKV, als missionair predikant voor 
Meerbeverwaard), ds. R.J. Stolper 
te Zaamslag

CHr. geref. KerKen
beroepbaar
kandidaat J. van den Os te 
Harderwijk, tel. 06-12863931, 
e-mail arjanvdos@gmail.com
kandidaat J.C. Pronk te 
Veenendaal, tel. 0318-543795, 
e-mail cpronk@solcon.nl; kand. 
J. van Vulpen te Kesteren, tel. 
06-45193051, e-mail j.v.vulpen@
gmail.com

Preekconsent
student W.J. van Gent te Ede, 
e-mail wj.vangent@outlook.com

geref. gem. in 
nederland
bedankt
voor Vlaardingen, ds. M. 
Krijgsman te Arnemuiden

komen en gaan

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Botros evangeliseert via satelliet-
tv, zodat de islamitische leiders 
hem niet het zwijgen op kun-
nen leggen. Hij ontmaskert in 
zijn uitzendingen de wandaden 
die in naam van de islam wor-
den gepleegd en aarzelt niet om 
Mohammed een boodschapper 
van satan te noe-
men. Het is niet 
verwonderlijk 
dat er al tal van 
fatwa’s (vonnis-
sen) over hem 
zijn uitgesproken en dat al-Qaida 
een beloning van 60 miljoen dollar 
heeft uitgeloofd voor degene die 
hem – dood of levend – aan hen 
uitlevert. Zijn programma’s wor-
den live uitgezonden. Luisteraars 
kunnen in de uitzending direct 
reageren, ook tegenstanders.

al vijftig jaar
Al zo’n vijftig jaar brengt Botros 
het Goede Nieuws. Sinds 2000 
gebruikt hij internet om nog meer 
mensen te kunnen bereiken met 
de blijde boodschap.
Van 2003 tot 2010 zond hij zijn 
programma ‘Life TV’ uit via de 
Arabische zender van de BBC 

en bereikte elke week tientallen 
miljoenen moslims. Door die pro-
gramma’s kwamen veel moslims 
tot geloof in de Heere Jezus, wat 
de Arabische zender al-Jazeera 
ertoe bracht de uitzendingen van 
Botros te vervloeken vanwege de 
ongekende evangelische aanval op 

de islam.
Omdat in 2010 
een belangrijke 
financier van zijn 
programma’s 
afhaakte, startte 

Botros zijn eigen satellietstation: 
‘Redeemer TV’. Botros, die zowel 
het Egyptische als het Ameri-
kaanse staatsburgerschap heeft, 
corrigeerde tijdens het president-
schap van Obama diens schok-
kende gebrek aan kennis toen 
de president tijdens het Nati-
onale Gebedsontbijt het chris-
telijk geloof bekritiseerde. Ook 
corrigeerde hij de uitspraak van 
Obama dat de islam een vreed-
zame religie zou zijn.

geopolitiek
Terwijl Amerika, Rusland en de EU 
terreurgroep Islamitische Staat 
(IS) bestrijden met bommen en 

aanvallen met drones, doet Botros 
dit met het Evangelie. Seculiere 
mensen bestrijden de islam alsof 
het een politiek systeem is. Botros 
spreekt over de geopolitieke 
agenda van de islam: het geloof 
in een valse afgod. Hij zoekt naar 
mogelijkheden om de liefde van 
Jezus te laten zien tegenover de 
onderdrukking door Allah.
Het gaat Botros er niet om de 
wereldverovering door de islam 
te stoppen. Het gaat hem om de 

redding van zielen van moslims. 
Hij valt daarbij de islam aan, niet 
de moslims. Omdat hij hen wil 
redden. Botros: “Ik hou net zoveel 
van de moslims als ik de islam 
haat.” Hij begint en eindigt elke tv-
uitzending met de opmerking dat 
hij van zijn kijkers houdt en dat hij 
hun licht, hoop en liefde wil tonen. 
Hij wil moslims bevrijden van de 
sharia en hen tot Christus leiden, 
om zo de radicale islam verzwak-
ken.

Hemel
Wat doet het met Zakaria Botros, 
dat hij wordt bedreigd en dat 
er een enorme geldprijs op zijn 
hoofd is gezet? “Als al-Qaida of 
radicale moslims mij doden, ben 
ik alleen maar eerder in de hemel, 
bij de Heere Jezus. Ik zou zeggen: 
Dank u, ik ben er, ik ben er.”

(Dit door GZ ingekorte verhaal kwam via internationale 

media terecht in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen) 

De Egyptisch-Koptische priester Zakaria Botros (84) evangeliseert via satelliet-tv, zodat de islamitische leiders hem niet het zwijgen op kunnen leggen

De Egyptisch-Koptische priester Zakaria Botros (84) zet zich al tiental-
len jaren in om via de media moslims met het Evangelie te bereiken. Hij 
wordt door extremistische moslims ‘de plaag voor de islam’ genoemd, 
omdat mede door hem duizenden moslims tot geloof in de Heere Jezus 
zijn gekomen. De Arabische krant ‘al-Insam al-Jadid’ noemt hem de 
‘publieke vijand nr. 1’.

zijn programma’s worDen live 
uitgezonDen. luisteraars kunnen 
in De uitzenDing Direct reageren, 

ook tegenstanDers

Priester plaag voor de Islam
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Zondag 18 februari
Jesaja 58:1-5

maandag 19 februari
Jesaja 58:6-14

dinsdag 20 februari
Jona 1:1-16

Woensdag 21 februari
Jona 2:1-11

donderdag 22 februari
Jona 3:1-10

vrijdag 23 februari
Jona 4:1-11

Zaterdag 24 februari
2 Petrus 1:1-11

Bij het klimmen zit het succes niet 
in het niet vallen, maar in het niet 
op de grond blijven liggen.
Alpinistenlied

In maart 2019 organiseert ds 
Arjen van der Spek een tiendaagse 
reis naar Israël. Dat lijkt nog ver 
weg. Maar op 19 maart vindt er 
een eerste presentatieavond plaats 
in de Poort te Zwartsluis. 

Twee jaar geleden leidde dominee 
Van der Spek eveneens een reis 
naar Israël. “Het was een prachtige 
ervaring”, vertelt hij. Bij de reis van 
volgens jaar gaat het net als toen 
om een gezelschap van kerkelijk 
betrokken mensen. 

speciaal 
Wat maakt zo’n reis nu zo speci-
aal? Van der Spek: “Dat is onder 

andere dat je op bepaalde plekken 
samen een Bijbeltekst leest en in 
één keer lees je de tekst anders. Je 
staat bij de grot waar David zich 
schuil hield voor Saul en je leest 
die geschiedenis. Of je daalt af van 
de Olijfberg met de blik op Jeru-
zalem en je komt in de hof van 
Gethsemané; dan komt de weg van 
Jezus heel dichtbij. Of je wandelt 
over de berg der Zaligsprekingen, 
je leest een stukje van de Bergrede 
en je gaat zitten in het gras; dan 
hoor je die woorden toch echt 
anders.” 

vakantie
En ondertussen vieren de deelne-

mers ook gewoon vakantie.  
Er wordt gewandeld langs een 
mooie rivier in de woestijn en 
gezwommen in de Dode Zee. “En 
aan de maaltijd is het ook buiten-
gewoon gezellig”, aldus Van der 
Spek.

Presentatie
De presentatieavond zal plaatsvin-
den op 19 maart, aanvang 20.00 
uur, in de Poort in Zwartsluis  
(naast de Gereformeerde Kerk). 
Voor meer informatie:  
arjenvdspek@solcon.nl

Naar Israël met ds Arjen van der Spek
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Aalden 10.00 da. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoo-
geveen. Voorber. H.A.
Assen AK 10.00 ds. R. Busschers 
De Bron 10.00 ds. A. Verbeek JK 
10.00 ds. R. Koopmans De Slin-
geborgh 10.30 ds. B. Urgert OK 
10.00 da. H. van Noord
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazele-
ger
Borger GH 10.00 past. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. 
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 dhr. B. van 
Dijke 19.00 ds. J. de Kok. Jeugdd.
Drijber GK 10.00 ds. T. Olden-
huis
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra. 
H.A.
Een 9.30 ds. H. Katerberg
Elim HK 10.00 ds. R. Visser
Emmen GrK 10.00 ds. Tinga 
Ichthus 10.00 da. de Valk Kapel 
10.00 ds. Wijnsma Opgang 
10.00 ds. Kajim SH 10.00 ZWO-
dienst
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. R. Wentink. H.A.
Gasselternijveen 10.00 ds. J. 
Mellema
Gees 10.00 ds. B. Breunesse. H.A.
Gieten DK 10.00 da. J. Middel-
jans
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries. Jeugdd.
Hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer 19.00 ds. H. de Haan
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 dhr. A. Weemstra
Hoogeveen GH 9.30 mw. H. de 
Kok GrK 9.30 ds. J. Mulder 19.00 
ds. H. Klaassens HK 9.30 ds. C. ’t 
Lam OK 9.30 ds. G. Ros VH 9.30 
ds. W. Loosman 17.00 vespers 
Bethesda 10.30 da. G. Wiersma 
Weidesteyn 10.30 dhr. W. Wen-
nink Olden Kinholt 10.15 ds. 
H. Rooze Westerkim 10.15 dhr. 
van Hoek. H.A.
Klazienaveen EH 9.30 mw. G. 
Velzing

Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 da. N. Veldman
Meppel Grote Kerk 10.00 ds. 
W. Sarolea Erfdeel 10.00 ds. F. 
Groen
Nieuw-A’dam NK 10.00 dhr. L. 
Broekman
Nieuw-Balinge 10.00 en 19.00 
ds. J. den Dikken
Nieuweroord HK 19.00 ds. W. 
Bakker
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 E-meeting
Noordscheschut HK 10.00 ds. 
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 ds. B. Heusink-
veld
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 JK 9.30 och-
tendgebed Op de Helte 10.00 
ds. A. Elbert 19.00 vespers
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 kliederkerk
Sleen OK 10.00 dr. J. Borst. H.A.
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 en 15.00 ds. 
J. Goossen
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Thon. Jeugdd.
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J. van 
Kempen SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 9.30 mw. L. Winters
Zwartemeer GK 9.30 da. 
Cohen-Stuart

Zondag 18 februari 2018

Ens GK 10.00 ds. G. Timmer 
19.00 ds. F. Westermann
Kraggenburg 10.00 dhr. H. 
Feijen
Marknesse 9.30 ds. M. Wester-
mann
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Swifterbant 10.00 ds. G. Hee-
ringa 19.00 ds. M. v/d Bunt
Urk BK 10.00 ds. J. Tadema 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 ds. 
E. Terpstra 17.00 ds. E. de Groot 
De Poort 10.00 ds. E. de Groot 
17.00 ds. J. Tadema
Zeewolde 10.00 gastvoorganger
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Almelo Bleek 10.00 ds. S. Hiem-
stra De Ontmoeting 10.00 ds. 
C. Elsinga 19.00 ds. T. Smink GrK 
10.00 ds. P. Endedijk PK 10.00 
ds. M. Montagne Noach 10.00 ds. 

D. van Bart Eugeria 10.30 da. J. 
Vedders Twenteborg 10.30 da. 
B. Holtrust
Beerzerveld 9.30 da. G. Rohaan 
19.00 ds. K. Hazeleger
Belt-Schutsloot 11.00 jeugd-
dienst
Bergentheim WK 10.00 ds. G. 
Rohaan 19.00 ds. P. Dekker
Berkum HH 9.30 ds. A. Zweers
Blankenham 11.00 ds. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. C. Aalbersberg
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. T. Nieuwen-
huis
Bruchterveld 10.00 mw. E. Kolt-
hof
Daarle 9.30 ds. H. Engelsma 
15.00 ds. R. van Hornsveld
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. 
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol 
19.00 n.b. Oudleusen 10.00 ds. 
H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. K. van Staveren Fontein 19.00 
mw. T. Prins
De Krim PK 10.00 dhr. W. Kel-
der
Delden OB 10.00 ds. ten Kleij
Den Ham GK 10.00 ds. H. de 
Haan 19.00 gez. zangdienst DK 
10.00 ds. H. Klaassen 19.00 ds. 
G. de Goeijen HK 19.00 ds. L. 
Kramer
Diepenheim 10.00 ds. A. Braak-
man
Enschede OK 10.00 en 19.00 
ds. H. Siebert Lonneker 10.00 
ds. J. Bouwmeester Usselo 10.00 
ds. O. Haasnoot ZP 18.00 ds. A. 
Fuhrmann BK 10.00 ds. E. Gru-
teke
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. F. den Oudsten. Jeugdd.
Genemuiden GK 9.30 en 
15.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds. 
W. Hulsman 15.30 dr. W. Verboom 
HC 9.30 ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalderveld 
10.00 mw. D. Keizer HK 10.00 
mw. N. Jonkers De Matrix 9.30 
ds. G. Heinen Radewijk 10.00 
ds. G. Zijl SK 10.00 en 19.00 ds. 
P. Noordmans CFH 10.30 n.b. 
Witte Kerk 10.00 dhr. J. Eertink 
Oostloorn 11.00 dhr. J. Smit
Hasselt Ichthus 10.00 ds. E. van 
Staalduine
Heino 10.00 dhr. H. van Solkema 
19.00 zingen op zondagavond
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. J. Wassenaar 19.00 ds. H. 
Engelsma KW 9.30 ds. R. Perk
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenb-
bom 19.00 ds. A. Veerman Kan-
delaar 9.30 ds. J. Droogendijk

Kuinre 9.30 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 da. Sijtsma. 
H.A.
Lemelerveld BK 10.00 ds. C. 
Benard
Lutten LK 9.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L. 
Hoekstra 19.15 ds. G. Trouwborst 
MK 10.00 ds. G. Trouwborst OK 
10.15 mw. H. Bredewold
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg 
HC 9.30 en 18.30 ds. W. Broe-
kema
Oldemarkt HG 11.00 ds. E. Jans 
GK 9.30 dr. R. Smidt
Paaslo HG 9.30 ds. E. Jans
Rouveen 9.30 ds. T. Veenstra
Schuinesloot 11.00 ds. W. Piksen
Sibculo KK 9.30 ds. W. v/d 
Griend FK 9.30 ds. H. Dorgelo
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
M. Vis 19.00 ds. E. Terpstra Kapel 
14.30 n.b.
Staphorst 11.00 ds. T. Veenstra
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ‘t 
Zand OV 9.30 en EV 10.45 ds. 
B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 da. J. Rohaan. 
Jeugdd.
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. 
Veerman
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. F. Schipper Irene 19.00 n.b.
Wanneperveen 9.30 ds. J. Sijt-
sma
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
T. Smink 15.00 ds. E. Prins 18.45 
ds. P. Vermaat GK 9.30 ds. P. Dek-
ker 19.00 gospelkoor Vision 
Hoge Hexel 9.30 ds. G. de Goe-
ijen 19.00 ds. M. v/d Zwan
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 14.30 
ds. H. van Maanen
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. E. Prins
Witharen 10.00 n.b.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. R. Roukema
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. 
Bloemendal HK 19.00 ds. J. Duijs-
ter
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
19.00 dhr. D. Steenbergen GrK 
16.30 Michaëlsviering JK 10.00 
ds. G. de Fijter 19.00 ds. C. Hoek 
LK 10.00 ds. M. Jonker OK 10.00 
ds. I. Epema Open Kring 9.30 
ds. R. Christoffers SiK 10.00 en 
19.00 ds. H. Evers StK 9.30 Con-
taKtdienst

In deze rubriek wordt informatie over 
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is 
afhankelijk van de gegevens van de preek-
voorzieners en kan daarom niet verant-
woordelijk worden gesteld voor de juistheid 
ervan. Gegevens kunt u sturen naar: 
Burg. J.C. van den Bergplein 34,  
7642 GT Wierden, of mail naar  
henriette@topic-cc.nl

drenthe

Flevoland

overijssel

Wij lezen vandaag

even doordenken

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de  
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en  
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.  
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,  
tel. 0546  577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over 
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving 
en houdt rekening met de verscheidenheid  
binnen de kerken en de lezerskring.

redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad, 
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, 
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,  
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl

Hoofdredacteur drs. A. Hekman,  
Molenstraat 260, 9402 JW Assen,  
tel. 0592 - 344890, alko.hekman@zonnet.nl

eindredactie J. v.d. Venis

redactie ds. R. van der Hucht  
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek,  
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar 

medewerkers ds. Pieter Boomsma, 
ds. Dijk, Jan Groene wegen, Gerrit Kraa,  
Leo Polhuys, Daan van der Waals, 
Willemke Wieringa

gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo 
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd 
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder 
kosten. Protestantse kerken in het verspreidings-
gebied van onze krant kunnen hiervan gebruik 
maken.

ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad 
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speci-
ale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies, 
concerten, ver gaderingen en andere activiteiten 
die wij interessant achten voor onze lezers. 
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor 
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar 
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

overname Bij gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de 
bron te vermelden en een exemplaar van het num-
mer waarin dit artikel is over genomen, aan de 
redactie te zenden.

advertenties Voor informatie over tarieven en 
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475 
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal 
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleve-
ren bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl 

advertentie-adviseur voor drenthe: 
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR 
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl

familieberichten Berichten vóór maandag  
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de 
eerstvolgende krant. Sturen naar  
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres  
(zie hierboven)

abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de  
verzending kunt u contact opnemen met 
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00; 
per half jaar met een automatische incasso  
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van twee maanden geldt. Opzeggin-
gen dienen schriftelijk of per email te geschieden. 
Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop 
van de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata:  
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

door: ellen Ter avesT, Wierden

Christiaan Post is sinds februari 
2017 predikant van de Gerefor-
meerde kerk van Lutten, Slagharen 
en Schuinesloot, de Emmaüs-
gemeente. 

missionair
In 1974 werd hij geboren te IJs-
selmuiden. Hij groeide op in de 
Hervormde Kerk. Na een rustige 
jeugd ging hij naar de Landbouw-
school. “Ik heb eerst met echte 
schaapjes leren werken, voordat 
ik met schaapjes van de Heer 
kon werken”, glimlacht hij. “Na 
de Landbouwschool ben ik naar 
de Wittenberg in Zeist gegaan. Ik 
wist nog niet precies wat ik wilde. 
Ik voelde mij geroepen om mis-
sionair aan de slag 
te gaan. De tro-
pische landbouw 
behoorde ook tot 
de opties, zodat ik 
zendingswerk in 
het buitenland kon 
gaan doen, maar 
dat ik daar nogal veel wiskunde 
voor moest doen, hield me tegen.”

ede, enter, Westerhaar 
Na Zeist volgde Ede, waar Chris-
tiaan de studie godsdienstpas-
toraalwerk (GPW) oppakte. In 

De hof van Gethsemané
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Presentatie
De presentatieavond zal plaatsvin-
den op 19 maart, aanvang 20.00 
uur, in de Poort in Zwartsluis  
(naast de Gereformeerde Kerk). 
Voor meer informatie:  
arjenvdspek@solcon.nl

agenda

18 februari:
Jeugddienst met thema ‘Niemand 
meer te vertrouwen, waar kan ik 
heen?’ met ds. De Kok, jeugdclub 
Solid Friends en One Choice, 
Kruiskerk te Diever, 19.15 uur

24 februari:
The Martins Mans Formation  
met Jantine Kalkman (trompet)  
en Martin Mans (orgel & piano),  
Willem Hendrik Zwarthal te 
Lemelerveld, 20.00 uur

25 februari:
Concert ter gelegenheid van  
275 jaar Amoor orgel te Berg- 
huizen met organisten Sybolt  
en Euwe de Jong, Gereformeerde 
Kerk, Berghuizen 20 te Ruiner-
wold, 15.00 uur, toegang vrij,  
collecte voor onkosten en  
onderhoud orgel

17 maart:
Passie-Pasen samenzang met  
Ad Huetink op het orgel, Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur

1 april:
Gospelgroep Living Lord Singers 
in paasdienst, De Schutse te  
Hoogeveen, 10.00 uur

17 februari:
Voorjaarsmarkt met opbrengst 
voor ‘geloofwaardig onderwijs in 
Nigeria, Pakistan en India, Jacobus 
Fruytier Scholengemeenschap, De 
Stroekeld 142 te Rijssen, 9.30 – 
13.30 uur

20 februari
Ex-drugscrimineel Joop Gottmers 
vertelt over zijn veelbewogen 
leven en bekering. Dorpskerk 
Wierden, 19.00 uur.
Toegang gratis, vrije gift.

22 februari:
Presentatie van het boek openba-
ring door Otto de Bruijne, Grote 
Kerk Steenwijk, aanvang: 20.00 uur

28 februari:
Thema-avond Voltooid leven met 
drs. E. Groeneveld, De Leerka-
mer, Hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid 
Esweg, Hellendoorn, 20.00 uur

7 maart:
Thema-avond Voltooid leven met 
J.M. Aarnoudse, De Leerkamer, 
Hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid 
Esweg, Hellendoorn, 20.00 uur

24 maart:
Toerustingsdag thuisfrontteams 
van MissieNederland, De Gift City 
Zwolle, 10.00 uur

27 maart:
Lezing Karin Koornstra over 
geloofsopvoeding, Kruiskerk, 
Kruisstraat 1a te Diever, 19.30 uur, 
toegang vrij

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: jaap@topic-cc.nl

door: ellen Ter avesT, Wierden

Christiaan Post is sinds februari 
2017 predikant van de Gerefor-
meerde kerk van Lutten, Slagharen 
en Schuinesloot, de Emmaüs-
gemeente. 

missionair
In 1974 werd hij geboren te IJs-
selmuiden. Hij groeide op in de 
Hervormde Kerk. Na een rustige 
jeugd ging hij naar de Landbouw-
school. “Ik heb eerst met echte 
schaapjes leren werken, voordat 
ik met schaapjes van de Heer 
kon werken”, glimlacht hij. “Na 
de Landbouwschool ben ik naar 
de Wittenberg in Zeist gegaan. Ik 
wist nog niet precies wat ik wilde. 
Ik voelde mij geroepen om mis-
sionair aan de slag 
te gaan. De tro-
pische landbouw 
behoorde ook tot 
de opties, zodat ik 
zendingswerk in 
het buitenland kon 
gaan doen, maar 
dat ik daar nogal veel wiskunde 
voor moest doen, hield me tegen.”

ede, enter, Westerhaar 
Na Zeist volgde Ede, waar Chris-
tiaan de studie godsdienstpas-
toraalwerk (GPW) oppakte. In 

Ede ontmoette hij Marjolein. Ze 
trouwden in oktober 2000 en 
gingen in Wierden wonen. “Ik kon 
namelijk in het nabijgelegen Enter 
en Westerhaar aan de slag als ker-
kelijk werker. Mijn agrarische ach-
tergrond kwam daar goed van pas. 
Op een keer liep ik bij iemand het 
erf op, die niet meer in de kerk 
kwam. Ik begon met de boer over 
de lichtboxen in de stal te praten. 
Binnen no-time nodigde hij me 
uit voor een bak koffie. Pas later 
vroeg hij: “Wat kom je eigenlijk 
doen?” 

neede
Toen het pastoraal werk in Enter 
en Westerhaar stopte, volgde een 
baan in Vriezenveen en Wierden. 
“Ook het werk in Vriezenveen 

stopte, waarna 
ik heb besloten 
theologie te gaan 
studeren in Kam-
pen. Ik had drie 
jaar Grieks gehad, 
toen ik als docent 
Grieks aan de 

slag kon op Het Assink Lyceum 
in Neede. Ik was geen ster in 
Grieks, maar in Neede kon men 
op dat moment niemand krijgen. 
Ik was de enige die überhaupt 
Grieks kon lezen. Voor mijn stu-
die was dit goed, want nu moest 

ik nog meer oefenen. Dus ben ik 
Grieks gaan geven en het zelf nog 
beter gaan leren. Dat ging prima 
samen.”

vader
Vanaf 2003 is Christiaan vader van 
een dochter en in 2006 van een 
zoon. “Na twee jaar bleek onze 
zoon gehandicapt te zijn. Omdat 
zijn geboorte problematisch was, 
dachten we in eerste instantie dat 
zijn problemen een gevolg waren 
van zijn moeilijke start. De com-
binatie werken, 
studeren en vader 
zijn was erg pittig. 
Onze zoon huilde 
’s nachts veel. Ik 
leerde luisteren 
en geduld heb-
ben, thema’s die 
ook mijn leidraad waren tijdens de 
studie.” Later werd nog een derde 
kind geboren in huize Post, zoon 
Juda, die inmiddels acht jaar is. 
“Tijdens een college over het 
Oude-Testament werd ik gegre-
pen door een tekst uit Deutero-
nomium 6: 4: “’Hoor, Israël’, het 
‘Sjema Israël’”, vertelt Christiaan. 
“Voluit luidt die tekst: ‘Hoor Israël, 
de Here is onze God; de Here is 
één! Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en 
met geheel uw ziel en met geheel 
uw kracht’. Ik wist direct dat ik 
hier mijn afstudeerscriptie over 
wilde schrijven. Zo geschiedde, al 
was het niet geheel zonder slag of 
stoot.” 

Horen, onderwijzen, doen
Sjema betekent actief luisteren. 
Dat behoeft enige toelichting. 
Christiaan: “Als we bewust luis-
teren naar de ander én naar 
Christus’ stem, groei je in geloof. 
Ik geloof in de pedagogie van 
het Koninkrijk: horen, onderwij-
zen, doen. Als we doorgeven wat 
we ontvangen, groei je in geloof. 
Groeien zonder te luisteren, dat 
kan niet.”

In de Emmaüs-gemeente is domi-
nee Post recent begonnen met 
een cursus ‘Luisteren naar Gods 
stem’. “Daarin wil ik de pedagogie 
van het Koninkrijk graag prak-
tisch maken. We zullen bewust 
stilstaan bij kairos-momenten, dat 
zijn: gelegenheden met impact. Bij 
een kairos-ervaring staat de tijd 
als het ware even stil. Het is een 
moment dat impact heeft. Soms 
is dat heel duidelijk het spreken 

van God door de 
Bijbel, maar dat 
kan bijvoorbeeld 
ook door een 
lied, of een mooie 
zonsondergang. 
Elke leercirkel 
(horen, onderwij-

zen, doen) begint met zo’n kairos-
moment. Hopelijk draagt deze 
cursus bij aan ieders geloofsgroei”, 
aldus de enthousiaste dominee. 

op afstand
Het gezin Post woont nog altijd 
in Wierden. Zelf ervaart hij de 
afstand naar zijn gemeente niet als 
een belemmering. “Af en toe is het 
jammer dat je niet ‘even langs kunt 
wippen’ bij gemeenteleden. Maar 
het is voor ons vanwege onze 
gehandicapte zoon nu eenmaal 
niet makkelijk om te verhuizen. 
We hebben een goed aangepaste 
woning, dat vind je niet gauw weer. 
Met liefde rijd ik drie of vier keer 
per week die kant op.”

Dominee Christiaan Post uit Lutten, Slagharen en Schuinesloot: 

Het kostte enig aandringen, maar uiteindelijk stemde dominee Christi-
aan Post (44) in met een interview. “Ik sta niet graag op de voorgrond. 
Soms is het nodig dat ik spreek, maar liever luister ik.” 

“Ik heb eerst met echte  
schaapjes leren werken”

“Onze zoon huilde ’s nachts veel. Ik leerde 
luisteren en geduld hebben, thema’s die ook 
mijn leidraad waren tijdens de studie”

“ik Begon met De Boer over De 
lichtBoxen in De stal te praten. 
Binnen no-time noDigDe hij me 

uit voor een Bak koffie. pas later 
vroeg hij: wat kom je eigenlijk 

Doen?”

het gezin post woont nog  
altijD in wierDen. zelf ervaart 

hij De afstanD naar zijn gemeente 
niet als een Belemmering. “met 

liefDe rijD ik Drie of vier keer per 
week Die kant op.”

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZonder ConCerT?



10 zondag 18 februari 2018

Zondag 18 febr. 10.00u, Ds 
C.Aalbersberg (Emmeloord). 
Grote kerk Blokzijl. Organist: 
Stephan van Dokkum. 
Collecten: 1e 40-dagentijdcollecte 
2e eigen kerk 3e verwarming 
kerkgebouwen. 
Komende zondag komen we 
samen in de grote kerk in Blokzijl. 
Voorganger hoopt dan te zijn Ds 
Conny Aalbersberg uit Emme-
loord. En organist is dan Step-
han van Dokkum. Het is dan het 
begin van de 40-dagentijd. Ook 
dan is er na afloop koffiedrinken 
en mogelijkheid tot ontmoeten. 
Hartelijk welkom! Doet u / jij 
ook mee?
Pastoraat. Onze gedachten en 
gebeden zijn ook nu bij Tineke 
de Lange, Rietweg 1, Nederland 
,die verblijft voor revalidatie in 
Zwolle. Haar adres daar is: Vogel-
landen, afd. Wielewaal, kamer 1, 
Hyacinthstraat 66 A, 8013 XZ 
Zwolle.
Eveneens is er de grote zorg over 
de gezondheid van Roelien de 
Lange, wetering-oost 52 te Wete-
ring. Het gaat niet zo goed met 
haar. Al behoorlijk lang is er zorg 
om haar gezondheid. Laten we 
ook aan haar denken!
En nog meer zijn er, die iedere 
dag in zorg en onzekerheid leven: 
‘hoe het allemaal komen zal en 
wat er allemaal te wachten staat.’ 
Toch mogen we in dat alles, al de 
namen brengen bij de Vader en 
Hem vragen om zegen om kracht 
en moed en ook om zijn machti-
ge nabijheid! het pastoraat, Henk 
‘Als een vogel, die zijn tere jongen 
met zijn vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here zijn 
beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede, Hij is 
bij mij nacht en dag,
Ja, van voor ik `t licht nog zag, ben 
ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd, maar Gods 
liefde eeuwigheid.’
Lied 903
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
agenda.
Zondag 18 februari: 10.00uur 
dienst in de grote kerk
Woensdag 21 februari: 14.30uur 
ouderenmiddag in de Vierhoek.
Zondag 25 februari: 10.00uur 
dienst in de grote kerk m.m.v. ‘de 
kolkklanken’
bezoekdienstkalender.
Jarig op 11 febr dhr C.Schreuder, 
75 jaar, Kuinderdijk 7
op 15 febr dhr J.Doeven, 86 jaar, 
Boffersweidje 22
Jubileum, op 14 febr is het 
echtpaar P.Bakker en J.Bakker-
Wildeboer, Rietvink 2, 55 jaar 
getrouwd. 
Op 15 febr is het echtpaar 
J.Schelhaas en M.Schelhaas-de 
Jonge, 
Wetering-west 79, 45 jaar 
getrouwd. Op 16 febr is het 
echtpaar K.Bos en A.Bos-Ded-

Een van de scena-
rio’s met betrekking tot de mobi-
liteit van de predikanten behelsde 
dat ze in principe na 12 jaar aan 
een gemeente verbonden te zijn 
geweest, zouden moeten vertrek-
ken. 

onrust in predikantenwereld
Die soep werd uiteindelijk minder 
heet gegeten dan ze werd opge-
diend. In april 2017 aanvaardde 
de synode in april 2017 de nota 
‘Naar een cultuur van mobiliteit’ 
als uitgangspunt van beleid. Daar-
in wordt onder meer de moge-
lijkheid voorgesteld dat predikant 
en plaatselijke gemeente, met 
wederzijds goedvinden, na twaalf 
jaar afscheid van elkaar nemen. 
Maar dat hoeft dus niet, ze kun-
nen na twaalf jaar ook gewoon 
samen doorgaan. De aanvaarding 
van de nota heeft geleid tot het 
rapport van 14 december met 
voorstellen tot aanpassing van de 
kerkorde.
 
de onrust van de voeten van 
de apostelen
Terug naar de predikant als apos-
tel. Inmiddels is wel duidelijk dat 
die kwestie in de kerkelijke con-
text van de laatste jaren alles te 
maken heeft met de vraag ‘of de 
verbintenis van een predikant aan 
een gemeente voor onbepaalde 
tijd wel de meest geëigende is.’ De 
Jong dienaangaande: ‘Daar wordt 
dan nog wel een aardige theolo-
gische draai aangegeven door te 
wijzen op ‘de onrust van de voe-
ten van de apostelen’, maar het 

blijft ook daarmee allemaal wel 
erg mager.’

Mijn vraag: hoezo, de predikant als 
apostel? Een vraag vooraf is dan: 
waar komt die gedachte vandaan, 
waar is die op gebaseerd? Brou-
wer denkt aan Marcus 6: 7 – 13 
en 30, waar in de Nieuwe Bijbel-
vertaling ‘Uitzending van de twaalf 
apostelen’ boven staat. Dan zou 
de predikant dus met de twaal-
ven vergeleken worden. Dat vind 
ik nogal wat. En dan doel ik nog 
niet eens op wat over ‘de secun-
daire arbeidsvoorwaarden’ van 
deze eerste volgelingen van Jezus 
gezegd wordt: ‘Hij droeg hun op 

niets mee te nemen voor onder-
weg, geen brood, geen reistas en 
geen geld, alleen een stok. Sanda-
len mochten ze wel dragen.’ Ze 
werden nog net niet uitgekleed… 
Trouwens, elders in het evangelie 
is te lezen dat Jezus een volgeling 
niet toestond om eerst zijn vader 
te begraven, terwijl Hij een ander 
niet de gelegenheid bood om 
eerst afscheid te nemen van zijn 
huisgenoten (Lucas 9: 59-62). Ga 
er maar aan staan, als predikant-
apostel! Misschien is het realisti-
scher om met dr. O. Noordmans 
over te gaan van ‘de berglucht van 
het Koninkrijk der hemelen in de 
evangeliën’ naar ‘de kamerlucht 
der kerk’ in de pastorale brie-
ven…  

de apostel en de vaderfiguur
Ik ga hier nog even op door. Dek-
ker heeft in de bijdrage van 18 mei 

2015 in Confessioneel geschreven 
dat bij ‘de onrust van de voeten 
van de apostelen’ vooral aan Pau-
lus en zijn zendingsreizen gedacht 
moet worden. Daartegenover 
plaatst hij de relatieve rust van 
de apostelen in Jeruzalem, eerst 
Petrus, daarna Jakobus. Zij waren 
niet erg mobiel, 
ze voerden juist 
het opzicht over 
die ene gemeente, 
en wel over een 
lengte van jaren. 
Nog iets: uit de 
vroegchriste-
lijke kerkorde de 
Didachè blijkt dat er niet alleen 
mobiele apostelen waren, maar 
ook leraars en profeten. Zij vestig-
den zich van buitenaf voor langere 
tijd in een gemeente. Zij werden 
ook door die gemeente onder-
houden. Dekker: ‘Uit deze (al te 
beknopte) gegevens blijkt al wel 
dat een beroep op ‘de onrust van 
de voeten van de apostelen’ niet 
onproblematisch is.’

Zojuist kwamen de pastorale brie-
ven ter sprake. Dekker wijst nog 

op de opziener van de gemeente, 
die een vaderfiguur is (1 Timoteüs. 
3: 4). Voor het vervullen van die rol 
is mobiliteit belemmerend, veeleer 
is stabiliteit een vereiste. Dat zien 
we ook in de gestalte van de bis-
schop (episkopos, opziener), die 
met zijn standplaats verweven is. 

Trouwens: Calvijn 
heeft meer dan 
25 jaar in Genève 
gewerkt. Voor 
hem was het niet 
onmogelijk dat 
een predikant van 
standplaats wissel-
de, maar de band 

tussen gemeente en predikant 
moest zo sterk mogelijk gedacht 
worden. Dekker komt met de 
volgende actuele toespitsing: ‘Mis-
schien is het de taak van predikan-
ten wel meer dan ooit om door 
middel van verfrissend onderwijs, 
integer opzicht en hartelijke zorg 
de gemeenschap over een lengte 
van jaren op te bouwen.’

‘Kerk naar 2025: Een verkenning’, heeft de onrust in de kring van de 
predikanten flink aangewakkerd. Het werd nog erger toen ‘Kerk 2025: 
Een stap verder’ gepresenteerd werd, in 2016.

De predikant: apostel? (II)

‘Naar een cultuur van mobiliteit’

door dr. Jan dirK 

Wassenaar, 

Hellendoorn

calvijn heeft meer Dan 25 jaar 
in genève gewerkt. het was niet 

onmogelijk Dat een preDikant 
van stanDplaats wisselDe, 

maar De BanD tussen gemeente 
en preDikant moest zo sterk 

mogelijk worDen

Vraag: hoezo, de predikant als apostel? 
En hoe zit het dan met ‘de secundaire 
arbeidsvoorwaarden’ van deze eerste 
volgelingen van Jezus? 

Op 25 februari 2018 beleeft het 
Amoor-orgel in de Gerefor-
meerde kerk in Berghuizen haar 
275e verjaardag. Deze bijzondere 
gebeurtenis wordt gevierd met 
een bijzonder concert voor jong 
en oud.

Belangstellenden worden van 
harte uitgenodigd dit unieke 
concert bij te wonen. Tijdens 
de pauze is er gratis koffie, thee 
en limonade. Gratis toegang. Na 
afloop is er collecte voor onkos-
ten en onderhoud van het orgel. 

Concert
Het orgelduo De Jong & De Jong 
en het ensemble Dejongdejong-
plus geven acte de présence. De 
broers Euwe en Sybolt de Jong 

bespelen het orgel vierhandig  
en begeleiden op twee koffer- 
harmoniums het ensemble 
Dejongdejongplus, die Hymnes 
en Folksongs ten gehore zullen 
brengen. 

orgelschild 
Het Amoor-orgel in de kerk van 
Berghuizen/Ruinerwold is het 
oudste kerkorgel van De Wolden 
en het op drie na oudste orgel van 
Drenthe. De orgels in de kerken 
van Bovensmilde,  Anloo en Mep-
pel zijn ouder.

Bij het Amoor-orgel behoort een 
orgelschild, voorzien van fraai 
houtsnijwerk. Ter gelegenheid van 
dit jubileum is het oude orgel-
schild gerestaureerd. Inmiddels 

heeft het weer een plaats gekre-
gen in de kerkzaal.  
Aanvang: 15.00, einde 16.30 uur
(Bron: persbericht Lammert van der Heide)

Concert op zondag 25 februari

Amoor-orgel Berghuizen- 
Ruinerwold 275 jaar

niet somberen over de kerk
Bij het afscheid van bisschop Frans 
Wiertz, kwam onder anderen 
hoogleraar theologie Erik Borgman 
aan het woord. Het nederlands 
dagblad was erbij aanwezig.
Volgens Borgman is het nodig te 
somberen over de teloorgang van 
de kerk. De traditie van het geloof 

moet volgens hem zo worden 
overgeleverd dat er bij de mensen 
verlangen ontstaat naar het geloof. 
Met de blik van Jezus naar andere 
mensen kijken, adviseerde hij. “Hij 
laat liefde voelen en geeft de moed 
die nodig is Hem te volgen”. Zo 
lukt het om het geloof “weer aan te 
blazen, zodat het vuur weer oplaait”. 
Door het “beeld van God te laten 
zien”, maar ook door te vertellen 
dat het goed gaat met kerk en 
geloof, onder andere via radio en 
televisie.

god als kunstenaar
Jack Poels van de band Rowwen Hèze, 
vertelt in het nederlands dagblad. 
over zijn jeugd. Opeens gaat het over 
het over het rooms-katholieke 
Limburg van zijn jeugd. Hij had nooit 
de behoefte 'af te rekenen' met het 
geloof dat iedereen toen beleed. 
“Liefde en harmonie zijn belangrijk 
voor mij. En ook al is de kerk en 
de traditie ver weg, ik zeg niet dat 
ik niet gelovig ben. De wereld is zo 
mooi, de mensen ook, dat kan geen 
toeval zijn. Daar is een kunstenaar 
aan te pas gekomen. Zo stel ik mij 
het liefste God voor, als die er is.”

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het GZ.
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Zondag 18 febr. 10.00u, Ds 
C.Aalbersberg (Emmeloord). 
Grote kerk Blokzijl. Organist: 
Stephan van Dokkum. 
Collecten: 1e 40-dagentijdcollecte 
2e eigen kerk 3e verwarming 
kerkgebouwen. 
Komende zondag komen we 
samen in de grote kerk in Blokzijl. 
Voorganger hoopt dan te zijn Ds 
Conny Aalbersberg uit Emme-
loord. En organist is dan Step-
han van Dokkum. Het is dan het 
begin van de 40-dagentijd. Ook 
dan is er na afloop koffiedrinken 
en mogelijkheid tot ontmoeten. 
Hartelijk welkom! Doet u / jij 
ook mee?
Pastoraat. Onze gedachten en 
gebeden zijn ook nu bij Tineke 
de Lange, Rietweg 1, Nederland 
,die verblijft voor revalidatie in 
Zwolle. Haar adres daar is: Vogel-
landen, afd. Wielewaal, kamer 1, 
Hyacinthstraat 66 A, 8013 XZ 
Zwolle.
Eveneens is er de grote zorg over 
de gezondheid van Roelien de 
Lange, wetering-oost 52 te Wete-
ring. Het gaat niet zo goed met 
haar. Al behoorlijk lang is er zorg 
om haar gezondheid. Laten we 
ook aan haar denken!
En nog meer zijn er, die iedere 
dag in zorg en onzekerheid leven: 
‘hoe het allemaal komen zal en 
wat er allemaal te wachten staat.’ 
Toch mogen we in dat alles, al de 
namen brengen bij de Vader en 
Hem vragen om zegen om kracht 
en moed en ook om zijn machti-
ge nabijheid! het pastoraat, Henk 
‘Als een vogel, die zijn tere jongen 
met zijn vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here zijn 
beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede, Hij is 
bij mij nacht en dag,
Ja, van voor ik `t licht nog zag, ben 
ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd, maar Gods 
liefde eeuwigheid.’
Lied 903
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
agenda.
Zondag 18 februari: 10.00uur 
dienst in de grote kerk
Woensdag 21 februari: 14.30uur 
ouderenmiddag in de Vierhoek.
Zondag 25 februari: 10.00uur 
dienst in de grote kerk m.m.v. ‘de 
kolkklanken’
bezoekdienstkalender.
Jarig op 11 febr dhr C.Schreuder, 
75 jaar, Kuinderdijk 7
op 15 febr dhr J.Doeven, 86 jaar, 
Boffersweidje 22
Jubileum, op 14 febr is het 
echtpaar P.Bakker en J.Bakker-
Wildeboer, Rietvink 2, 55 jaar 
getrouwd. 
Op 15 febr is het echtpaar 
J.Schelhaas en M.Schelhaas-de 
Jonge, 
Wetering-west 79, 45 jaar 
getrouwd. Op 16 febr is het 
echtpaar K.Bos en A.Bos-Ded-

den, Zuiderstraat 28, 50 jaar 
getrouwd. Allen van harte gefe-
liciteerd en een hele fijne dag 
toegewenst. De bezoekdienst: 
M.Dijkman-van der Sluis.
Jarig op 18 febr dhr R.H. van Ben-
them, 84 jaar, Kuinderstraat 16.
Op 22 febr mw T.Winter-Vries, 
76 jaar, Zuiderpolderweg 19.
Van harte gefeliciteerd en een 
fijne verjaardag toegewenst.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 18 februari gaat onze 
eigen predikant ds. A.C.J. van 
Waard - Pieterse voor. De orga-
nist is de heer S. Huismans en de 
ouderling van dienst is mevrouw 
M. Petter. De uitgangscollecte is 
bestemd voor de Syrische kind 
vluchtelingen. Tijdens de dienst 
zal er oppas aanwezig zijn voor 
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans 
Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag 11 februari: Kerk € 45,45 en 
Diaconie € 40,50. De uitgangs-
collecte bedroeg € 58,20 en was 
bestemd voor de verwarming van 
de kerk. De bloemengroet ging 
naar de familie D. Oort - Smit.
ZWO. Campagne 40dagen-
tijd: Onvoorwaardelijke liefde. 
Gedurende zes weken nemen 
we u mee naar moeders in Liba-
non, Nederland, India, Indonesië 
en Oeganda. Wij staan stil bij 
moeders, vaders, verzorgers en 
grootouders in alle landen van de 
wereld. Zes weken lang aandacht 
voor de ander en voor elkaar en 
gezamenlijk in actie komen. Wij 
wensen u een gezegende tijd toe 
in de periode voor Pasen.
Zondag 18 februari staat in het 
teken van: Met je kinderen op 
de vlucht. We bevinden ons in 
de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. 
Uitgeput zijn de Syriërs die hun 
land zijn ontvlucht. Heel veel 
moeders met kinderen. Hun kin-
deren zijn moe, bang, ziek en vaak 
ondervoed. Onder erbarmelijke 
omstandigheden proberen deze 
moeders hun kinderen liefdevol 
te verzorgen en te beschermen. 
Partnerorganisatie IOCC ( Inter-
national Orthodox Christian 
Charities ) ondersteunt gevluchte 
moeders daarbij. Door het geven 
van de juiste zorg, zoals verlos-
kundige zorg, voorlichting over 
borstvoeding, bijvoeding voor 
ondervoede kinderen en gezond-
heidsvoorlichting, redden bevlo-
gen medewerkers van IOCC niet 
alleen levens, maar helpen ze 
moeders om in alle onzekerheid 
hun kinderen toch de juiste zorg 
te bieden.

gebed
Lieve God.
Het kan niet waar zijn wat we zien 
gebeuren
in de wereld om ons heen!
Kinderen die aanspoelen op vreem-
de stranden,
moeders met kinderen die verhon-
geren in tentenkampen.
Geef hun moed en uithoudingsver-
mogen,
geef hun inspiratie en perspectief,
geef hun dat kleine beetje geluk
om te beginnen.
En laat ook ons de handen zijn.
Een groet van Marjolein Petter.
schrijfavond amnesty inter-
national
Donderdag, 15 februari heb-
ben we weer om 20.00 uur onze 
schrijfavond in het Protestants 
Centrum aan de Beulakerweg 
gehouden. De brieven gingen naar 
de autoriteiten van China, Nigeria 
en Columbia.
De Oeigoerse academicus Ilham 
Tothi kreeg op 23 september 
2014 levenslang wegens “separa-
tisme”, terwijl hij juist Han-Chine-
zen en Oeigoeren (een vervolgde 
islamitische etnische minderheid) 
met elkaar in gesprek wilde bren-
gen. Sommige Oeigoeren willen 
onafhankelijk worden van China, 
Tothi is daar geen voorstander 
van, hij probeerde juist de dialoog 
tot stand te brengen. Hij maakte 
gebruik van zijn recht op vrije 
meningsuiting. Wij riepen de Chi-
nese president op Tothi onmiddel-
lijk vrij te laten.
De Afro-Colombiaanse leider Ber-
nardo Cuero werd in juni vorig 
jaar in zijn huis doodgeschoten 
door twee onbekende mannen. 
De openbaar aanklager starte 
een onderzoek, maar er is nog 
niemand aangeklaagd. Hij ontving 
meermalen doodsbedreigingen 
vanwege zijn mensenrechten-
werk, daar werd nooit een onder-
zoek naar gestart. Wij riepen de 
openbaar aanklager in Colombia 
op een onderzoek te doen naar 
de moord en de verantwoordelij-
ken te vervolgen.
Raymond Gold is een gerespec-
teerd lid van de Irede - gemeen-
schap die naast een olieraffina-
derij van Integrated Oil and Gas 
Ltd. woont. Hij vroeg het bedrijf 
een onderzoek te doen naar de 
gevolgen van de raffinaderij voor 
het milieu. Volgens de Nigeriaanse 
wet is een dergelijk onderzoek 
verplicht. Maar de autoriteiten in 
de staat Lagos, aangespoord door 
het olie- en gasbedrijf, besloten 
om Gold te vervolgen. Wij rie-
pen de openbaar aanklager op de 
aanklachten tegen Gold te laten 
vervallen.
Wicher Prins, tel. 0521- 362000

bondgenoten zoek ik
Bondgenoten zoek ik, vrienden en 
vriendinnen,
mensen die zich niet neerleggen bij 
onrecht en geweld,
mensen die werken hopen en bidden.

Moge een geest van vertrouwen ons 
verbinden,
tegen alles wat een mens onmachtig 
en onmondig maakt,
tegen alle krachten die ons stom 
tevreden houden,
tegen elk regime dat armen ver-
zwijgt of verdrukt.

Moge de moed om te spreken en te 
handelen ons verbinden,
tegen alles wat ons gevangen houdt 
in angst,

tegen alle krachten die ons ontmoe-
digen,
tegen alles in wat mensen in slaap 
sust of gescheiden houdt.

Moge de hoop ons verbinden,
met allen die niets te verliezen heb-
ben,
met allen die proberen op te staan,
met allen de uit zijn op het aller-
beste voor allerminsten.

Bondgenoten zoek ik, vrienden en 
vriendinnen,
mensen van hier en overal, waar 
ook in de wereld,
mensen van vlees en bloed
die de weg van Jezus durven gaan.

Een gedicht uit “Medemensen”.
Een groet namens Minie Kruider

A.s. zondag 18 februari, de 
Eerste Zondag van de 40-dagen-
tijd, zijn er diensten in beide dor-
pen. De vroege dienst van 9.30 
uur is in Kuinre, de late dienst 
van 11.00 uur in Blankenham. We 
lezen hoe Jezus zich terugtrekt in 
de woestijn en daar op de proef 
gesteld wordt. 
40-dagentijd. Op Aswoensdag 
14 februari begint de 40-dagen-
tijd. Deze periode richten we 
ons op de reis, die Jezus naar 
Jeruzalem maakt: een reis waarop 
Jezus mensen ontmoet, gesprek-
ken heeft met zijn vrienden en 
wonderen doet. Een reis waarop 
Hij kracht ontvangt uit den hoge 
om de weg te volbrengen, die 
God voor Hem heeft gekozen. 
Thema van de 40-dagentijd is 
dit jaar: ‘Onvoorwaardelijke 
liefde; Ik zorg voor jou.’ In alles 
wat Jezus op zijn reis naar Jeru-
zalem tegenkomt, merken we 
dat God onvoorwaardelijk voor 
Hem zorgt. Dat geeft Jezus de 
kracht om zelf ook met onvoor-
waardelijke liefde naar mensen 
om te zien, tot in de uren van 
aanvechting en vertwijfeling. Als 
verbeelding van de onvoorwaar-
delijke liefde van Jezus voor ons 
mensen, is er in de 40-dagentijd 
een poster van een bloem in de 
kerk. Die bloem vertelt van Gods 
grote liefde voor elk mens. Elk 
bloemblaadje is een Bijbelverhaal, 
dat we deze zondagen lezen; zo 
laat elk stukje van Jezus’ reis naar 
Jeruzalem iets van Gods grote 
liefde voor mensen zien. 
40-dagenwandeling. Elke dins-
dag vanaf 20 februari tot en met 
27 maart is er een 40-dagenwan-

deling. We beginnen om 10.00 
uur op de eerste Parkeerplaats 
aan de Hopweg. De eerste 10 
minuten wandelen we in stilte en 
overdenken een vraag. Daarna 
is er ruimte om te delen en zet-
ten we de wandeling al pratend 
voort. De wandeling duurt onge-
veer 1 uur tot 5 kwartier. Het is 
verstandig om laarzen of wandel-
schoenen te dragen, omdat het in 
deze periode vochtig kan zijn in 
het bos. De wandeling staat open 
voor iedereen, van alle kerken. 
Voelt u zich vrij zelf ook mensen 
uit te nodigen mee te wandelen. 
Mocht de wandeling vanwege 
slecht weer geen doorgang vin-
den, dan vindt u op de facebook-
pagina van onze protestantse 
Kerk Kuinre en Blankenham 
informatie hierover.
Vasten. Traditioneel begon op 
de avond vóór Aswoensdag de 
Vastentijd: een periode waarin 
mensen afzagen van overdaad, 
een periode ook van sparen voor 
een goed doel. In onze tijd krijgt 
dat het vasten soms een nieuwe 
invulling: sommigen maken in de 
40-dagenperiode tijd voor bezin-
ning door af te zien van Social 
Media. Anderen zoeken bezinning 
door meer stil te staan bij de 
vraag: wat kan ik voor een ander 
doen? Wat kan ik betekenen voor 
mensen om mij heen? Misschien 
zet het u aan het denken over de 
vraag: wat kan ik deze dagen op 
weg naar Pasen anders doen, wat 
helpt mij om tijd te maken voor 
bezinning?
Bijbelkring. We lezen verder in 
het boekje ‘De Hoop die in ons 
leeft, Jezus volgen in een verwar-
rende tijd’, van het Evangelisch 
Werkverband, over de eerste 
brief van Petrus. De data waarop 
we bij elkaar komen zijn: maandag 
19 febr., 5 mrt. en 19 mrt. in de 
kerk in Blankenham om 13.30 uur. 
Zieken: In onze gebeden denken 
we aan de zieken, aan hen die in 
het ziekenhuis zijn en aan de zie-
ken thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.
Met vriendelijke groet, 
Ds.R.v.d.Hucht

Kerkdiensten zondag  
18 februari 2018
Zondag zijn er twee kerkdiensten 
nl. om 9.30 uur in Paasloo en om 
11.00 uur in Oldemarkt. In Olde-
markt is er medewerking van het 
Muziekteam. Beide diensten staan 
onder leiding van ds. E.H. Jans. 
Collecten: 1e St. Vrienden van de 
Hoop, 2e College van Kerkrent-
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meesters, uitgang: Instandhouding 
gebouwen.
Kinderoppas (Oldemarkt): Hen-
nie Oord en Linde de Graaf. 
Beamer: Hans Bult
Pastoraat. Mevr. Kuiper-Oord, 
de Veerkampen 10 heeft een paar 
dagen in het ziekenhuis gelegen 
met een lichte hartinfarct. Laten 
we bidden voor herstel.
Ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken.
18 feb. Fam. Wicherson 0561 - 
452336
25 feb. Wilfred Koers 0561 – 
452206
Collecte opbrengsten. De col-
lecteopbrengsten op zondag 4 
februari waren als volgt: Paasloo: 
Diaconie € 89,45; College van 
Kerkrentmeesters € 60,35;  
Catechese en Educatie € 61,80. 
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 4 februari zijn bezorgd 
bij dhr. H. Los aan de Spinnerslaan 
te Paasloo en bij mevrouw Gerda 
Koning aan de Oosterschie te 
Oldemarkt. 
Kerkbalans 2018. De envelop-
pen met de toezeggingen zijn 
weer opgehaald en geteld. Aan 
het eind van de telavond stond 
de teller aan toezeggingen op: € 
53.526,= (Ter vergelijk toezeg-
gingen 2017: € 56.550,=). Wij 
willen u hartelijk bedanken voor 
uw bijdrage. Ook willen we de 
vrijwilligers die de enveloppen 
hebben rondgebracht en weer 
hebben opgehaald bedanken voor 
hun inzet. 
Met vriendelijke groet, Namens 
de Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente Oldemarkt-Paasloo, 
Anja de Vent-Oosterkamp (secre-
taris)
Oproep... Zijn er in onze 
gemeente jongens en of meisjes 
in de leeftijd vanaf 7 jaar die 1 
keer in de 2 weken zelfstandig 
met een collectebusje willen 
lopen voor Compassion. Je mag 
dit ook samen doen met broertje, 
zusje, vriendinnetje of vriendje. 
Lijkt je dit leuk om te doen dan 
kun je je opgeven bij Mijntje 
Veenstra-Blaauw Burg. Kuiper-
slaan 89 Oldemarkt tel.0561-
451394.
Kerkhof Paasloo. Op 24 
februari a.s. wordt er een aantal 
bomen geveld op het kerkhof. 
Het wordt om verzekeringstech-
nische redenen door een profes-
sioneel bedrijf gedaan. Om de 
kosten niet de pan uit te laten 
rijzen doen we het opruimen 
zelf. Hiervoor zijn we op zoek 
naar een aantal vrijwilligers die 
ons willen helpen. We beginnen 
om 08.00 uur. Voor degene die 
wil helpen en degene die belang 
heeft bij het hout gaarne melden 
bij J. Kroes 0561-452010. Namens 
Coll. van Kerkrentmeesters: Jan 
Kroes
Opgeven gemeentedag. Beste 
broeders en zusters! Omdat het 
steeds maar blijkt dat het fijn is 
om elkaar op een ontspannen 
manier te ontmoeten, anders dan 
anders, zijn we van plan om weer 
een gemeentedag te organiseren. 
Dit gaat gebeuren op zondag 11 
maart D.V. na de morgendienst 
in Oldemarkt. Het is tijd om een 
revanche te nemen op de sjoel-
wedstrijd van enige tijd geleden. 
Ook zullen we weer met elkaar 
de maaltijd (verschillende soe-

pen etc.) gebruiken. Opgeven tot 
en met 9 maart kan via de mail: 
info@bakkerijboogaard.nl of in 
de brievenbus bij bakkerij Boog-
aard. Graag met vermelding van 
naam en aantal personen.
agenda.
Dinsdag 20 februari: Catechisatie 
12+ in de Ontmoeting. Aanvang 
19.00 uur
Dinsdag 20 februari: GGG Ossen-
zijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16. 
Aanvang 20.00 uur
Woensdag 21 februari: GGG bij 
fam. Harteveld, Hoofdstraat 71. 
Aanvang 20.00 uur.
Donderdag 22 februari: Catechi-
satie 14+ in de Ontmoeting. Aan-
vang 19.00 uur
Vrijdag 23 februari: Jongeren 
alpha in de Ontmoeting. Aanvang 
18.30 uur.
Zondag 11 maart: Gemeentedag

ochtendgebed
Ik word stil God, bij U
als ik mij situeer
op een plekje, waar satan niet komt.
In die stille, reine atmosfeer
zit ik in rust bij U neer,
waar ’t rumoer van de wereld ver-
stomt.
Al mijn noden en zorgen
raken hier hun ‘angels’ kwijt.
Een beker boordevol troost hebt U 
mij bereid.
Zo dicht in Uw nabijheid,
omringd door Uw trouw, bemoedigd, 
bevrijd van de druk en de rouw.
In liefde opgeheven door Uw sterke 
vaderarm,
komt mijn hoop tot nieuw leven.
’t Koude hart wordt weer warm.
Een golf van Uw vrede spoelt mij 
tegemoet
Heer Jezus, Uw licht is een lamp 
voor mijn voet.
O, Woord mij gegeven, dat wonderen 
doet.
Ik loop vol verwachting
deez’ dag tegemoet!

(Lydia Dorlas)
Jelly Pen-Smit, Scriba

Zondag 18 februari. Aanvang: 
9.30 uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Jannes Lopers. 
Ophaaldienst: dhr. W. Gaal. Eind-
collecte: Noodhulp. De lezingen 
zijn deze zondag: Genesis 9:8-
17en Marcus 1:12-15.
Op deze eerste zondag van de 
Veertigdagentijd horen we twee 
lezingen over beproeving. Noach 
in zijn Ark en Jezus 40 dagen in 
de woestijn. Jezus is er sterker 
uitgekomen en al tijdens zijn 
beproeving ontvangt hij kracht: 
engelen dienen hem. Bij Noach 
zien we de regenboog en hier 
klinkt Gods stem. Het ‘nooit 
meer’ klinkt beloftevol over de 
nog kletsnatte aarde. Vanuit een 
innerlijke kracht ga je op weg, 
een kracht die je geschonken is.

Laten we dromen zaaien
In de ogen van de aarde,
Rozen planten in de woestijn

Van haat. Er zijn te veel
Vragen die we niet meer
Durven stellen, te veel distels
In de woorden die ons dragen.
In zoveel ogen woont verdriet
In handen een oud verlangen.
Laat de hoop niet sterven
In de wind die van wanhoop
Treurt om het krimpen van het licht
Dat langzaam verkleurt.
Laten we dansen op de regenboog
En dromen zaaien
In het oog van het leven.
(Els van Stalborch)

Kerkbalans 2018. Vorige week 
dinsdagavond zijn uw toezeg-
gingen voor de aktie Kerkba-
lans geteld door de Kerkrent-
meesters. Aan het eind van de 
avond bleef de teller staan op 
€ 51.889,- Dit is ongeveer € 
8.500,- minder dan vorig jaar. We 
hopen dat er nog wat toezeg-
gingen nakomen, en willen alle 
gemeenteleden hartelijk bedan-
ken voor hun toezegging, en alle 
lopers bedanken voor het rond-
brengen en ophalen van de enve-
loppen.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag zijn, 
met een hartelijke groet en een 
bemoediging, gebracht bij dhr. H. 
van Beek, Marijenkampen 8.
Wij leven mee. Als u iets te 
melden heeft, of door te geven 
wat betreft pastoraat, neem dan 
gerust contact op met één van 
de ouderlingen of predikant. In 
het verpleeghuis Zonnekamp in 
Steenwijk zijn tijdelijk opgeno-
men mevr. M. Kuiper-Wicherson 
en dhr. K. Klaverdijk. In Regger-
soord te Meppel is opgenomen 
de heer R.Kreulen, Bergsteinlaan 
25. We willen denken aan ieder-
een die de afgelopen tijd slechte 
berichten hebben ontvangen wat 
betreft hun gezondheid, en aan 
hen die tobben met hun gezond-
heid, zowel thuis als in het zie-
kenhuis. We willen allen God’s 
nabijheid en zegen toewensen. 
Gift. Door ds. van Veen is € 10,- 
ontvangen voor de kerk, en door 
mevr. Boer is € 5,- ontvangen 
voor de kerk. Hartelijk bedankt 
voor deze giften.

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.
Marinus van den Berg,
Uit: Medemens 4 
Met een hartelijke groet, ds. Eric 
van Veen

18 februari 2018 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters voor 
te gaan. De organist is dhr. J. Tijs-
sen en het lied voor de dienst 
is Lied 536. Collectes: Kerk in 
actie (wereld diaconaat), instand-
houding van de eredienst, Ener-
giekosten. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. P.Menger, 
telefoon 245511. Er wordt in Til-
voorde op de jongste kinderen 
van onze gemeente gepast door: 
Jetty Jongman en Arianda Jong-
man. Er is een tienernevendienst 
voor de kinderen van groep 7,8 
en de brugklas.
18 februari 2018 om 14:30 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. 
De organist is dhr. R. Weijs en het 
lied voor de dienst is Lied 536. 
Collectes: Kerk in actie (wereld 
diaconaat), instandhouding van 
de eredienst, Energiekosten. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. P.Menger, telefoon 245511.
agenda.
21 februari 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
22 februari 2018 om 15:00 uur, 
Contactmiddag oudere gemeen-
teleden, pastoor v.d.Sman, Kapel.
22 februari 2018 om 20:00 uur, 
Cursus: Meer geluk dan grijsheid, 
de Voorhof.
28 februari 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Johanneskerk.
5 maart 2018 om 19:00 uur, Ver-
koop collectebonnen van 19.00 
uur- 20.00 uur, Tilvoorde.
6 maart 2018 om 19:45 uur, Ver-
gadering groot moderamen, Til-
voorde.
7 maart 2018 om 19:15 uur, Ves-
per, Mariakerk.
7 maart 2018 om 20:00 uur, 
Muziek met passie, zingen met de 
Bijbel, Kapel.
Bij de morgendienst van 18 
februari. Deze zondag is de 
eerste in de veertigdagentijd. We 
vervolgen dan de lezingen uit 
het Mattheüsevangelie en lezen 

uit hoofdstuk 16 twee gesprek-
ken tussen Jezus en Petrus. In de 
eerste prijst Jezus hem vanwege 
zijn belijdenis en in de tweede 
wijst Hij hem scherp terecht 
omdat Petrus Jezus wil verhinde-
ren om de weg van het lijden te 
gaan. Opmerkelijk om deze twee 
momenten zo kort achter elkaar 
te lezen. Maar daarin is het wel 
uit het leven gegrepen: de ene 
keer zijn we vol van God en de 
andere keer lopen we Hem voor 
de voeten.
Bloemengroet. De bloemen 
van zondag 11 februari uit de 
Grote Kerk zijn, als teken van 
medeleven en als groet van de 
gemeente, gegaan naar Mw. Weijs 
- Petter, de Voorst 39 en naar 
Dhr. Voerman, Bisschopstraat 26. 
De bloemen uit de Kapel gingen 
naar Dhr. Rook, Halleweg 4B, Mw. 
Smit-Postma, Barsbeek 24, Mw 
Souman, Laurier 157 en naar Dhr. 
en Mw. Souman- Rook, Leeuwte 
33: zij waren 10 februari 40 jaar 
getrouwd.
Giften. De Diaconie ontving 
vorige week via Jan en Jeanette 
Bruintjes € 50.00 en voor het 
bloemenfonds via Jo Bergkamp 
€ 10.00.. Deze week ontving de 
Diaconie via Corrie Winter en 
Lammie Bos € 10.00 voor het 
bloemenfonds. Hartelijk dank 
voor deze giften.
What’s Up teens. What’s 
Up teens heeft op 18 februari 
‘s morgens om 10.00 uur een 
jeugddienst in de gereformeerde 
kerk Vollenhove, Voorganger 
in deze jeugddienst is Ds M.J. 
Rohaan. Het thema van deze 
dienst is “Wat is Geloof”.
Contactmiddag Oudere 
gemeenteleden. D.V donder-
dag 22 februari is er weer een 
middag voor oudere gemeente-
leden van 15.00 tot 17.00 uur in 
de Kapel. Pastoor van de Sman 
zal vertellen over de tijd dat hij 
ambulancechauffeur was. En hij 
gaat ons vertellen hoe Iconen 
gemaakt worden. En hij zal ze 
ook laten zien. We laten ons ver-
rassen. Voor vervoer naar de 
Kapel kunt u bellen naar Berta 
Kaase bellen, tel. 243269. 
Wekelijkse Vesper. Elke 
woensdagavond zal om 19.15 uur 
één van de kerken opengesteld 
zijn voor een vesper. Dit is een 
kort liturgisch moment van maxi-
maal een half uur volgens een 
vaste liturgie, met aandacht voor 
verstilling en gebed. De volgende 
vesper is op woensdag 21 febru-
ari in de Grote Kerk.
40-dagen wandelingen - op 
stap met Jezus
Ook dit jaar organiseert de 
Raad van kerken van Vollenhove/
Sint Jansklooster vijf wandel-
momenten in de 40 dagentijd 
voor Pasen. De kerken zien deze 
periode van oudsher als een tijd 
van vasten en bewust leven en 
wordt er teruggedacht aan Jezus 
die die opliep met zijn vrienden 
naar Jeruzalem. Hij ging door 
bergen en door dalen, stap voor 
stap. “Zo geloven wij dat Hij nog 
steeds oploopt met ons mensen, 
als reisgenoot door het leven. 
Een wandelmaatje. Als mensen 
mogen we stappen zetten, ook 
naar de ander toe, naar elkaar 
luisteren elkaar bemoedigen, 
stil zijn in het moment en ons 
bewust worden van de weg die 
Jezus moest gaan,” vertelt Tina 
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ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD Sint Jansklooster tel. 
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
tel. 0527-243545 scriba@
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2e scriba: Dhr. R.H.B. van der 
Kamp, Postbus 82, 8325 ZH 
Vollenhove. tel. 0527-241562 
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Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum 
"Tilvoorde": mw. N. Lassche- 
Remijnse, Tilvoorde: tel. 
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. F. Vis - van 
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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uit hoofdstuk 16 twee gesprek-
ken tussen Jezus en Petrus. In de 
eerste prijst Jezus hem vanwege 
zijn belijdenis en in de tweede 
wijst Hij hem scherp terecht 
omdat Petrus Jezus wil verhinde-
ren om de weg van het lijden te 
gaan. Opmerkelijk om deze twee 
momenten zo kort achter elkaar 
te lezen. Maar daarin is het wel 
uit het leven gegrepen: de ene 
keer zijn we vol van God en de 
andere keer lopen we Hem voor 
de voeten.
Bloemengroet. De bloemen 
van zondag 11 februari uit de 
Grote Kerk zijn, als teken van 
medeleven en als groet van de 
gemeente, gegaan naar Mw. Weijs 
- Petter, de Voorst 39 en naar 
Dhr. Voerman, Bisschopstraat 26. 
De bloemen uit de Kapel gingen 
naar Dhr. Rook, Halleweg 4B, Mw. 
Smit-Postma, Barsbeek 24, Mw 
Souman, Laurier 157 en naar Dhr. 
en Mw. Souman- Rook, Leeuwte 
33: zij waren 10 februari 40 jaar 
getrouwd.
Giften. De Diaconie ontving 
vorige week via Jan en Jeanette 
Bruintjes € 50.00 en voor het 
bloemenfonds via Jo Bergkamp 
€ 10.00.. Deze week ontving de 
Diaconie via Corrie Winter en 
Lammie Bos € 10.00 voor het 
bloemenfonds. Hartelijk dank 
voor deze giften.
What’s Up teens. What’s 
Up teens heeft op 18 februari 
‘s morgens om 10.00 uur een 
jeugddienst in de gereformeerde 
kerk Vollenhove, Voorganger 
in deze jeugddienst is Ds M.J. 
Rohaan. Het thema van deze 
dienst is “Wat is Geloof”.
Contactmiddag Oudere 
gemeenteleden. D.V donder-
dag 22 februari is er weer een 
middag voor oudere gemeente-
leden van 15.00 tot 17.00 uur in 
de Kapel. Pastoor van de Sman 
zal vertellen over de tijd dat hij 
ambulancechauffeur was. En hij 
gaat ons vertellen hoe Iconen 
gemaakt worden. En hij zal ze 
ook laten zien. We laten ons ver-
rassen. Voor vervoer naar de 
Kapel kunt u bellen naar Berta 
Kaase bellen, tel. 243269. 
Wekelijkse Vesper. Elke 
woensdagavond zal om 19.15 uur 
één van de kerken opengesteld 
zijn voor een vesper. Dit is een 
kort liturgisch moment van maxi-
maal een half uur volgens een 
vaste liturgie, met aandacht voor 
verstilling en gebed. De volgende 
vesper is op woensdag 21 febru-
ari in de Grote Kerk.
40-dagen wandelingen - op 
stap met Jezus
Ook dit jaar organiseert de 
Raad van kerken van Vollenhove/
Sint Jansklooster vijf wandel-
momenten in de 40 dagentijd 
voor Pasen. De kerken zien deze 
periode van oudsher als een tijd 
van vasten en bewust leven en 
wordt er teruggedacht aan Jezus 
die die opliep met zijn vrienden 
naar Jeruzalem. Hij ging door 
bergen en door dalen, stap voor 
stap. “Zo geloven wij dat Hij nog 
steeds oploopt met ons mensen, 
als reisgenoot door het leven. 
Een wandelmaatje. Als mensen 
mogen we stappen zetten, ook 
naar de ander toe, naar elkaar 
luisteren elkaar bemoedigen, 
stil zijn in het moment en ons 
bewust worden van de weg die 
Jezus moest gaan,” vertelt Tina 

van Dijk.
Het zijn zinvolle momenten met 
elkaar, vijf zaterdagen, samen 
stappen zetten op weg naar 
Pasen.
Voor iedereen die dit aanspreekt 
kan zich aansluiten bij het wan-
delgroepje dat start vanaf De 
Burght om 9.00 uur. Ook worden 
er een paar mooie wandelingen 
gelopen in Sint Jansklooster en 
omgeving.
Op zaterdag 24 februari, 3 en 10 
maart wordt er gestart vanaf de 
Burght inVollenhove en op zater-
dag 17 en 24 maart is de start bij 
de Molen in Sint Jansklooster.
Iedere keer is er een korte medi-
tatie en wordt er afgesloten met 
gezamenlijk een kopje koffie 
drinken.
Als er mensen zijn die mee wil-
len denken in de te lopen route 
of adressen voor het koffiedrin-
ken willen regelen of misschien 
wel inhoud willen geven aan de 
wandeling, dan kan men contact 
op nemen met Wim en Tina van 
Dijk, tel. 06 20620050 of mail 
WimenTina@gmail.com. Ook 
een keer meewandelen behoort 
tot de mogelijkheden.
 

Pastoraat. Dhr. IJspeert, Weg 
van Rollecate 36, is tijdelijk 
overgebracht naar het Zonne-
huis, Vechtstraat 4. En dhr. Voer-
man, Bisschopsstraat 26, is thuis 
uit het ziekenhuis. We bidden 
hen Gods nabijheid, kracht en 
gezondheid toe.
Ten slotte
We gaan weer de veertigdagen-
tijd in. Een tijd van bezinning 
en inkeer. We leven in een jach-
tige cultuur, alles om ons heen 
schreeuwt om aandacht. Daarom 
is het goed om verstilling te zoe-
ken. Ik hoop dat het boekje dat 
we als predikanten geschreven 
hebben u helpt om aan de hand 
van het Mattheüsevangelie deze 
periode zinvol in te vullen!
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

in memoriam
Op zaterdag 3 februari is in de 
leeftijd van 89 jaar, overleden 
Aaltje van Veldhuizen-Dik-
ken. Zij woonde aan de Marjo-
lein 331. Tijdens de dankdienst 
voor haar leven op vrijdag 9 
februari in de Maranathakerk te 
Lunteren sprak haar neef namens 
de familie een in memoriam uit. 
Ik neem een gedeelte daaruit 
over: ‘Tante Alie werd op 1 april 
1928 geboren. Het was crisis-
tijd in Nederland en bovendien 
moest ze het al snel 6 weken 

zonder moeder doen, die naar 
het ziekenhuis moest: “Ik moest 
me al snel zelf helpen.” Op de 
boerderij De Hare, vlakbij Vollen-
hove, zat men niet stil: meehel-
pen in de huishouding, maar ook 
bij het vee, soms zonder loon 
bijspringen bij anderen. Tante Alie 
was trots aan het vertellen over 
haar werk op Old Ruitenborgh. 
Daar hoefde ze niet te boenen, 
maar met mevrouw de baro-
nes thee drinken op het balkon 
en kousen stoppen voor jonker 
Tonny.
Op 29 april 1971 trouwde ze 
met Geurt van Veldhuizen. Ze 
woonden eerst in Ede en toen ze 
de AOW-leeftijd hadden kozen 
ze voor Lunteren. Samen hebben 
ze het 27 jaar goed gehad. Helaas 
stierf oom Geurt in mei 1998. 
Dat werd toen een moeilijke tijd 
voor haar, maar in haar geloof 
vond ze steun. Ze kreeg toch 
weer een doel: de tuin. Wat heeft 
ze daar een energie in gesto-
ken. Gastvrij zijn was voor haar 
belangrijk. Als ze visite kreeg was 
ze in haar nopjes.
Helaas zorgden tia’s en een 
infarct ervoor dat het werk te 
veel werd. Daarom duurde het 
gelukkig niet te lang voor ze naar 
Vollenhove kon. Daar woonde 
haar zus Ge ook al in Nieuw 
Clarenberg. Daar was er zorg, er 
werd eten voor haar gemaakt, de 
was en het schoonmaken hoefde 
niet meer.
De laatste maanden gingen 
steeds moeizamer. Haar zus Ge 
overleed, sleutels raakten weg, 
ze was gauw moe en daarom 
rustte ze veel. Vorige week kwam 
ze vanaf woensdag niet meer uit 
haar bed. In het bijzijn van Lineke, 
Tjeerdtje, Henk en ik is ze zater-
dag 3 februari rustig overleden.’
Tijdens de dienst lazen we psalm 
31: ‘Bij U, Here, schuil ik.’ Een 
psalm vol vertrouwen op God 
die ons ook door de moeiten 
van het leven heen draagt. In dat 
vertrouwen mochten we haar uit 
handen geven. Ook in de dood 
mag ze schuilen bij de God van 
het leven.
in memoriam
Op zondag 4 februari is, in de 
leeftijd van 88 jaar, overleden 
Harm Lassche. Hij woonde 
aan de Leeuwte 52. De dank-
dienst voor zijn leven heeft op 
10 februari plaats gevonden in de 
Grote Kerk. Zijn zoon Gerard 
memoreerde tijdens deze dienst 
onder andere: ‘Wanneer ik 
erover nadenk hoe ik mijn vader 
moet omschrijven, dan kom ik op 
drie kenmerken, die hem voor 
mij omschrijven: humor, trots en 
vast houden aan. Humor omdat 
ie graag een geintje uit haalde of 
een plagerijtje. Trots, dat was ie 
vooral op zijn gezin. Meerdere 
malen, vooral in de laatste fase 
van zijn leven vertelde ie, dat 
ie zo blij was, als iedereen er 
was en dat er onderlinge geen 
ruzie of gedoe was. Hij vond het 
altijd belangrijk dat zijn kinderen, 
schoonzonen, schoondochter 
en kleinkinderen goed terecht 
kwamen. Vast Houden aan. Ik zou 
hem niet willen omschrijven als 
conservatief, want in sommige 
zaken was ie best ruimdenkend. 
Ook in het beleven van zijn 
geloof kon dat eigenlijk twee 
kanten op. Aan de ene kant vast 
houden aan zaken als oude berij-
ming, traditionele vormgeving 
van kerkdiensten. Maar aan de 

andere kant toch ook wel weer 
bedenkingen bij traditionele ritu-
elen.
Pa vertelde graag en trots over 
zijn werkzame leven, alle men-
sen die nauw bij hem betrokken 
waren kennen ze wel. In de jaren 
50 en 60 in de bouw gewerkt. 
Daarna had ie samen met zijn 
broer Henk en wat vrienden een 
bedrijfje wat woonwagens bouw-
de. Later werd hij vertegenwoor-
diger in bouwmaterialen. En dat 
werk was echt zijn passie. Naast 
zijn werk, en zijn gezien was 
privé vooral zijn moestuin zijn 
passie. Pa stond vanaf het voor-
jaar tot het najaar zijn vrije tijd 
vooral op te maken in ‘De Tuin’.
De laatste jaren kon ie dat fysiek 
niet meer doen en ook daar kon 
ie moeilijk afscheid van nemen. 
Niet meer werken, niet meer 
auto rijden, niet meer in de tuin. 
Alles moest ie los laten en dat 
ging hem moeilijk af.’
Psalm 31 stond centraal tijdens 
de dienst: ‘Maar ik vertrouw op 
U, Heere. Ik zeg: U bent mijn 
God. Mijn tijden zijn in uw hand.’ 
Wanneer wij het loslaten moei-
lijk vinden, mogen we weten dat 
God ons leven in zijn hand heeft. 
Hij stond aan het begin en Hij 
komt aan het einde. Hij geeft 
zin aan ons bestaan. En Hij geeft 
ons het leven met Hem tot in 
eeuwigheid. In dat vertrouwen 
mochten we afscheid nemen.

Diensten 18 februari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld – jeugddienst – 
meer info hieronder. Wanneper-
veen 09.30 uur. Voorganger: ds. J. 
Sytsma, Epe.
Zondag 18 Februari Jeugd-
dienst te Belt-schutsloot. 
Voorganger is dominee Menk-
veld en de muzikale medewer-
king is van Stricta Via uit Hoo-
geveen. Het thema voor deze 
dienst is: ‘Gegrepen door Gods 
liefde’. De collecte in deze dienst 
gaat naar Living Waters Village. 
Zendelingen en hulpverleners 
Ronny en Kay Heyboer zijn mid-
den in de jungle van Borneo een 
enorm kinderdorp aan het bou-
wen. Hier delen Ronny en Kay 
Gods liefde uit, duizend kinderen 
krijgen verzorging, onderwijs en 
worden bovendien begeleid om 
terug te kunnen keren naar hun 
dorpen om daar het evangelie te 
brengen. Wij hopen er met zijn 
allen een mooie dienst van te 
maken, jij/u komt toch ook? 
Diensten 25 februari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur: Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld – Koffiedrinken 
voor de dienst vanaf 10.15 uur. 
Wanneperveen 09.30 uur: Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld – Kof-

fiedrinken na de dienst. In beide 
diensten is de diaconie collecte 
bestemd voor missionair werk – 
zie info hieronder.
Collecte Missionair Werk en 
Kerkgroei. 25 februari 2018 
Wanneperveen en Belt-Schut-
sloot.
CrossPoint is de kerk in de wĳk 
Getsewoud in Nieuw-Vennep, 
maar dan anders dan anders. Een 
kerk zonder kerkgebouw. Een 
eigentijdse en warme gemeen-
schap die samen een verschil 
wil maken: zorgen dat mensen 
elkaar weer echt zien staan. Juist 
de ‘gewone’ dagelijkse contac-
ten met buren, collega’s, sport-
maatjes of overblijf moeders zijn 
belangrijk.
Crosspoint is één van de eerste 
pioniersplekken van de Protes-
tantse Kerk in Nederland. Sinds 
de start in 2004 is Crosspoint 
gegroeid tot een gemeente waar 
ongeveer 250 mensen bij betrok-
ken zijn. Crosspoint daagt men-
sen uit de wijk uit om volgeling 
van Jezus te worden, om met 
Hem te leven en om zich in te 
zetten voor Gods Koninkrijk.
Er worden activiteiten georgani-
seerd zoals gezamenlijke maal-
tijden, een kerstwandeling, sport 
en spel, kleine groepen en tiener-
werk. De contacten met status-
houders in de wijk is aanleiding 
geworden om te starten met een 
nieuwe pioniersplek, House of 
Joy, die zich vooral richt op deze 
groep nieuwe Nederlanders. 
Steun met uw collecte deze en 
andere pioniersplekken. Zodat 
op nog meer plekken een leven-
de gemeenschap van gelovigen 
een plek kan vinden.
Namens de diaconie van harte bij 
u aanbevolen.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 18/2 – fam. K.J. Rossing 
Weth. Huismanstraat 8, en mw. 
R. Doze-Poppema, Zr. Kortplant-
soen 23. 25/2 – mw. J. van Ben-
them, Zr. Kortplantsoen 17, en 
fam. S. Smit, Veneweg 154.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 11 februari in BS gin-
gen met hartelijke groeten naar 
de heer R. Stam, Kerklaan 8. Hij 
heeft in het ziekenhuis gelegen. 
In Wanneperveen gingen de 
bloemen naar Anneke Vis, Boven-
boerseweg 48. Ook zij heeft in 
het ziekenhuis gelegen. Ook was 
er een bos voor mw. R.Minnema 
-Meijer in Nieuw Clarenberg, Vol-
lenhove. Zij is jarig geweest. 
Verantwoording BS. De extra 
collecte van afgelopen zon-
dag voor kerk en onderhoud 
bedroeg € 90,50.
Verkiezingen. Vanuit de 
gemeente zijn voorgedragen en 
door de kerkenraad verkozen 
verklaard in de vacature ouder-
ling: mw. J. Lubbinge-Krikke, 
Weth. Vosstraat 80, en in de vaca-
ture diaken: de heer B. Stummel, 
Bovenboerseweg 50. Wij hopen 
deze week te horen of zij hun 
roeping aanvaarden.
Vanuit de gemeente. De 
heer G. Halfmouw, Noorderweg 
59 werd vorige week donder-

dag opgenomen in Meppel met 
ademhalingsmoeilijkheden. Hij zal 
daar enkele dagen blijven om op 
‘adem’ te komen. Hij ligt op afde-
ling B3 kamer 3. We wensen hem 
herstel en de zegenende nabij-
heid van God.
Vanuit de Pastorie. Ik ben niet 
helemaal duidelijk geweest over 
de toestand van onze dochter 
en kleinzoon en kreeg een aantal 
bezorgde vragen. Dat is gelukkig 
niet nodig. Beide maken het heel 
goed. De zwangerschap duurde 
wat langer en dat brengt extra 
rompslomp, controles en zorgen 
met zich mee maar uiteindelijk 
werd Abel op de normale manier 
geboren en voor zover wij weten 
mankeert hij helemaal niets. Hij 
laat zich kennen als een rustige 
baby die al vrij snel behoorlijke 
nachten maakt. Daar deed zijn 
moeder wat langer over, weet 
ik me nog goed te herinneren. 
Intussen zijn wij verrast door 
heel veel meeleven en felicita-
ties. Persoonlijk maar ook door 
digitale en papieren post. We zijn 
ruim welkom geheten in de opa 
en oma club. Heel hartelijk dank 
voor alle meeleven.
Volgende week weer een 
‘gewoon’ stukje uit de pastorie.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

Zondag 18 februari 19.00 uur 
(Jeugddienst). In deze dienst 
hoopt ds. Peter K. Pit uit Drach-
ten voor te gaan. Ouderling van 
dienst is Henry Bos. De uitgangs-
collecte is voor het plaatselijk 
jeugdwerk. De ontvangst is door 
de jeugd en de bloemen wor-
den ook weggebracht door de 
jeugd. De kindernevendienst is in 
handen van Neeltsje en Charita 
en de oppas is door Hildagard 
Ruiter. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Klaas Klarenberg 
(0521-588863) en de opname 
van de dienst wordt rondge-
bracht door Benia Lenstra.  
Het lied voor de dienst is lied 
517 vers 1, 2 en 3
Bij de diensten. Zondagavond 
is er een jeugddienst waarin we, 
jong en oud, worden verwacht. 
Voorganger is de ons wel beken-
de dominee Peter Pit. De dienst 
is voorbereid door de jeugd en 
de werkgroep. 
Collecten. Zondag 11 februari 
Diaconie: € 21,60 Kerkrent-
meesters: € 30,40 de tafelcol-
lecte voor het vergeten kind 
bedroeg € 86,85. Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen. Op zondag 11 febru-
ari zijn de bloemen als groet en 
bemoediging bezorgd bij de heer 
Thijs Verbeek, Nieuwstraat De 
Blesse.
Agenda. Woensdag 21 februari 
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 vollenhove  AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD, Sint Jansklooster, 
0527-239504. 
E-mail: 
predikantambt@vhervormdvollenhove.nl 
E-mail: 
scriba@hervormdvollenhove.nl

Ds. D. Wolters, Steiger 27,  
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail: 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

 Vollenhove  STAD

Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33  
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108  
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl 
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,  
Noorderweg 57, 8066 PW  
Belt-Schutsloot, 038-3867486  
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
Protestantse kerk Wanneperveen, 
06-51038124 
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63 
t.n.v. het college van kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot  
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneperveen /
Belt-schutsloot

Predikant: ds. Gerrit van den Dool  
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611 
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194  
8338 LD Willemsoord, 0521-514587  
kerk.willemsoord@hetnet.nl  
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
peperga / Blesdijke

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuWs voor HeT gZ?
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komt vrouwenvereniging Martha 
bij elkaar om 14.00 uur in het 
lokaal achter de kerk. Er is dan 
jaarvergadering. 
Huwelijksjubileum. Op 20 
februari hoopt de heer ds. P. 
Bijleveld, Woudveld, De Pol zijn 
82ste verjaardag te vieren. Een 
hartelijke felicitatie namens onze 
gemeente.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: Debrah en Grace waren 
twee van de 276 schoolmeisjes 
die in 2014 werden ontvoerd 
door Boko Haram in Nigeria. 
Ze ontsnapten kort na hun ont-
voering. Debrah, Grace en twee 
andere Chibok-meisjes volgen nu 
een universitaire opleiding in de 
Verenigde Staten van Amerika. 
Blijft u bidden voor de 113 meis-
jes die nog worden vastgehou-
den door militanten van Boko 
Haram?

Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 18 
februari 12.00 uur bij de scriba. 
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl

in een donkere wereld
Het licht lacht in de morgengloed
wanneer het donker is verdwenen
met U Heer is het leven goed
met U wil ik beginnen
en elke nieuwe morgenstond
vertelt mij van uw grote liefde
als ik ontwaak, na rust die ‘k vond
de nieuwe dag ten zegen
Uw Licht verlicht mijn levenspad.
Uw liefde leidt mij op uw wegen
ook toen ik donk’re wolken had
U droeg mij door het leven
Uw Licht lacht in de morgengloed
als zegen is hij mij gegeven
ik draag het Heer vol goede moed
ga ik mijn weg door ’t leven.
Laat zo Uw Licht ten leven zien
voor deze wereld vol gevaren
opdat een ieder Heer U dien
uw liefde mag ervaren.

(Van: I.van der Welle-Boersma)
Namens de kerkenraad een har-

telijke groet, Henry Bos ouder-
ling scriba
Verjaardagfonds. Op 17 
januari zijn de busjes van het 
verjaardagfonds weer geleegd. 
De inhoud bedroeg het mooie 
bedrag van € 461,26. 
Alle gevers hartelijk dank  
hiervoor en de lopers voor  
hun inzet. De kerkrentmeesters.
Van de predikant. Pastoralia: 
Dhr. Johan de Boer (Paaslore-
gel 31) zal in het Academisch 
Medisch Centrum te Groningen 
worden geopereerd. Als het goed 
is, zal hij als u dit leest als weer 
(bijna) thuis zijn. Hij heeft lang 
naar deze ingreep uitgezien.  
We wensen hem toe dat hij  
goed mag herstellen.
Zingen in de Paasmorgen: Als  
er voldoende belangstelling voor 

is, willen we a.s. maandag  
19 februari om 20 uur beginnen 
met de zanggroep voor de 
Paasdienst. Wie wil meedoen,  
kan zich opgeven bij mij.
Geloofskring 18 plus: Ditmaal 
komen we op donderdag  
22 februari weer bij elkaar om  
19.15 uur in de pastorie.
Afgelopen zondagmiddag hadden 
we Cantorij Emmeloord te gast 
met een prachtig gevarieerd con-
cert, waarin we als luisteraars af 
en toe ook mee mochten zingen. 
Het was zeer de moeite waard 
en wat mij betreft voor herhaling 
vatbaar. 

Een hartelijke groet aan u, aan 
jou, ds. Gerrit van den Dool

Vervolg van pagina 13

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van  
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, 
 worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees  
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.  
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 

berichten Het Zondagsblad 

Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

7741 ZL  COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227

Postadres:
Postbus 208

7740 AE  Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Bij overlijden:      0800 - 024 25 26                                              (dag en nacht bereikbaar)

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Advertenties

skieën 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie

Israël vanuit het hart (10 dagen)
Israël & Jordanië Ontdekkingsreis (10 dagen)
Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)
Bemoediging in het Hartland (12 dagen)
Israël Natuurreis (11 dagen)
Profetische reis Israël (11 dagen)
Verdiepingsreis Israël (12 dagen)
Israël in Woord en beweging (10 dagen)

Israël rondom het Meer van Galilea (11 dagen)
Jongerenreis Israël (10 dagen)
Verbindingsreis Israël (11 of 15 dagen)
Loofhuttenfeest & Jeruzalemmars (11 dagen)
Wandelreis Israël (10 dagen)
Natuurreis naar Israël: 
De zeven vruchten! (12 dagen)
Experience Israël: een unieke singlereis (13 dagen)

Kies de reis uit die uw hart raakt

www.israelidoedreizen.nl
T: 0314 - 363280    E: info@israelidoedreizen.nl

Uw hart verlangt 
naar Israël

Leg een verbinding met het

 land en het volk van Israël

Israël idoed
Reizen

Ook GZ ondersteunen  

met uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact op met het 
Gezamenlijk Zondagsblad via

geke@topic-cc.nl
of bel 0546 - 577475.

GZ zoekt  
kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil 
graag zijn contacten met de plaat-
selijke kerken versterken. Dat is 
hard nodig want in veel kerkelijke 
gemeenten is het GZ (bijna) onbe-
kend. Wij zoeken enkele enthou-
siaste GZ-lezers die in hun regio 
de contacten tussen het GZ en 
de plaatselijke gemeenten willen 
helpen opbouwen. Dat kan door 
bezoeken te brengen, maar ook 
door gerichte informatie door te 
geven. Uiteraard doet u dit vrijwil-
ligerswerk in nauw contact met het 
redactiekantoor in Wierden. Graag 
geven we u vrijblijvend meer infor-
matie. Bel of mail daarvoor met 
Johan ten Brinke: johan@topic-cc.nl  
tel. 0546 - 577475.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere 
 PaasaCTiviTeiT?
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GZ zoekt  
kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil 
graag zijn contacten met de plaat-
selijke kerken versterken. Dat is 
hard nodig want in veel kerkelijke 
gemeenten is het GZ (bijna) onbe-
kend. Wij zoeken enkele enthou-
siaste GZ-lezers die in hun regio 
de contacten tussen het GZ en 
de plaatselijke gemeenten willen 
helpen opbouwen. Dat kan door 
bezoeken te brengen, maar ook 
door gerichte informatie door te 
geven. Uiteraard doet u dit vrijwil-
ligerswerk in nauw contact met het 
redactiekantoor in Wierden. Graag 
geven we u vrijblijvend meer infor-
matie. Bel of mail daarvoor met 
Johan ten Brinke: johan@topic-cc.nl  
tel. 0546 - 577475.

door ds. a. HeKman, assen

Jezus & de vijfde evangelist. fik 
meijer. Uitg. Athenaeum/Polak & 
Van Gennep Amsterdam 2015 Prijs 
€ 20,-
Fik Meijer heeft aan zijn vele boeken 
over de oudheid nu een boek over 
Jezus toegevoegd. Met gegevens 
van de Joodse geschiedschrijver 
Flavius Josephus laat hij ons ken-
nis maken met de wereld waarin 
Jezus leefde. Hij wordt wel de vijfde 
evangelist genoemd. Josephus maakt 
het mogelijk Jezus te vergelijken 
met andere profeten, messiassen, 
zelfverklaarde koningen en won-
derdoeners. Want Jezus was niet de 
enige. Door over hem te schrijven 
gaf Josephus Jezus ene plaats in de 
geschiedenis. Hij leverde met zijn 
korte signalement het bewijs dat 
Jezus werkelijk heeft bestaan. Fik 
Meijer leverde een magistraal boek, 
zeer informatief en gemakkelijk te 
lezen.

achteraf bezien. memoires 
van een diplomaat en politi-
cus. bernard bot. Uitg. Prome-
theus Amsterdam 2015 Prijs  
€ 29,95.
Bernard Bot heeft een indruk-
wekkende carrière achter de rug, 
waarop hij in dit boek terugblikt. 
Hij was ondermeer ambassadeur 

en Permanente Vertegenwoor-
diger bij de Navo en de Euro-
pese Unie. Hij was van 2003 tot 
2007 minister van Buitenlandse 
Zaken. Naast persoonlijke herin-
neringen biedt dit boek een schat 
aan informatie over de politieke 
geschiedenis, nationaal en inter-
nationaal. Het laat ons een blik 
werpen in het leef- en werkkli-
maat van een diplomaat en politi-
cus. Het geheel dwingt respect af. 
Dit boek mag een erebetoon zijn 
aan de auteur zelf.

’t is een vreemdeling zeker. 
anton Wessels. Uitg. Kok, 
Utrecht 2015 Prijs € 19,-
Anton Wessels was hoogleraar 
Godsdienstwetenschap aan de 
VU. Joden, christenen en moslims 
zijn alle drie op grond van hun 
boeken mensen van de weg: en 
zoals Jezus de Thora vervulde, 
zo bevestigt de Koran zowel de 
Thora die aan Mozes werd gege-
ven, als het evangelie, de Indjil. 
Wessels bespreekt de parallel-
verhalen en wijst overeenkomst 
en verschil aan. Bij de uitleg van 
de Koran moet je je altijd bewust 
zijn van de nauwe verbonden-
heid die er bestaat met zowel de 
Thora als het Evangelie, als ook 
met verdere joodse bronnen, 
zoals de pseudepigrafen, de hag-
gada en de midrash.

de wraak van Poetin. rus-
land contra europa. Hubert 

smeets. Uitg. Prometheus 
Amsterdam 2016 Prijs € 24,95
Hubert Smeets is journalist. Hij 
was correspondent in Moskou. In 
dit boek legt hij de achtergron-
den bloot van de spanningen tus-
sen Rusland en Europa. Rusland 
wil zijn oude glorie als super-
macht terug en probeert landen, 
vroeger horend bij Rusland weer 
onder zijn vleugels te krijgen. In 
Rusland is de mens onderdaan 
gebleven en nooit staatsburger 
geworden. Het belang van de 
staat gaat boven dat van de men-
sen. Rusland probeert zijn vroe-
gere invloedssfeer terug te win-
nen. Mensen die Poetin in de weg 
staan worden uitgeschakeld. Hij is 
uit op macht, voelt zich bedreigd. 
Het boek geeft diepgaande infor-
matie en is voor Europa een 
waarschuwingssignaal.

gereformeerden onder 
elkaar. elf opstellen en een 
preek. maarten J. aalders.Uitg. 
De Vuurbaak, Barneveld 2015 
Prijs € 19,90
Dit boek bevat elf opstellen en 
een preek over de gereformeerde 
wereld zoals die tussen 1834 en 
1960 vorm kreeg. Aalders brengt 
verschillende situaties en kwes-
ties die zich in de die tijd hebben 
voorgedaan voor het voetlicht. 
Erg interessant voor de lezer die 
interesse heeft voor en geleefd 
heeft in deze gereformeerde 
wereld. Het boek eindigt met 

een hoofdstuk dat zeer de moei-
te waard is. Namelijk over de 
opkomst van de moderne theolo-
gie in de Gereformeerde Kerken 
in de jaren vijftig van de twintig-
ste eeuw.

Het Concilie vaticanum ii 
(1962-1965) mathijs lambe-
rigts en leo declerck. Uitg. 
Halewijn/Adveniat, Antwerpen/
Baarn 2015 Prijs € 18,95
Op beknopte en schemati-
sche wijze wordt in dit boek 
de geschiedenis van het Tweede 
Vaticaans Concilie geschetst. 
Aggiornamento, het bij de tijd 
brengen van de Kerk, werd een 
sleutelwoord. Het was het meest 
internationale en intercontinen-
tale concilie. Geestelijke leiders 
uit de Derde Wereld hadden hun 
inbreng, men beleefde de rijke 
verscheidenheid van multicultura-
liteit. Bisschoppen werden mede-
bestuurders van de wereldkerk. 
Binnen de ene kerk kon verschil 
van opvatting en interpretatie 
bestaan zonder dat de eenheid 
van de kerk in het gedrang komt. 
Medeverantwoordelijkheid van de 
leken. Openheid naar niet-katho-
lieken, naar andere religies, naar 
joden en moslims. Dialoog met de 
wereld, Historisch-kritisch onder-
zoek van de Schrift. Beide auteurs 
geven een stuk kerkgeschiedenis 
weer, waarbij wij meer inzicht krij-
gen in de ontwikkelingen van de 
Rooms-Katholieke Kerk.

boekbesprekingen

Het mannenensemble The Martin 
Mans Formation, bestaande uit 
twintig zangers, is zo’n tien jaar 
geleden ontstaan uit het Waddinx-
veens Mannenkoor De Gouwe-
stem. Met veel zorg stelde Martin 
Mans met zijn ruime ervaring als 
dirigent en organist dit ensemble 
samen. Het resultaat is een diverse, 
maar vooral enthousiaste groep 
geschoolde zangers.  

martin mans 
Organist Martin Mans speelde al 
diverse keren in de Willem Hen-
drik Zwart Hal. Hij weet met zijn 
prachtige concerten menigeen te 
ontroeren. Per jaar geeft hij meer 
dan tweehonderd concerten in 
Nederland en Canada. Ook is hij 
vaak te horen en te zien op radio 
en tv. Hij is dirigent van onder meer  
het grote mannenkoor De Gou-
westem en het Zaans Interkerkelijk 
Mannenkoor. Daarnaast dirigeert 
hij de Urker Mans Formatie. Hij is 
als vaste organist verbonden aan de 
Breepleinkerk in Rotterdam.

Jantine Kalkman 
Jantine Kalkman wilde al op vijf-
jarige leeftijd trompet spelen. Op 
haar negende kreeg ze haar eerste 

trompetles en op haar tiende haar 
eigen trompet. Ze kreeg les van 
Karin Snel aan de muziekschool in 
Krimpen aan den IJssel. Vanaf 2003 
speelt ze mee in de orkesten van 

de plaatselijke muziekvereniging 
Concordia. In September 2015 is 
Jantine gestart met het spelen in 
de B-band van Brassband Schoon-
hoven. Naast trompet speelt zij 
inmiddels ook cornet. Daarnaast 
musiceert ze vaak met verschil-
lende koren mee. Ook verleende 
zij aan diverse cd-opnames in bin-
nen- en buitenland haar medewer-

king. Ze nam deel aan verscheidene 
tournees, onder andere naar Enge-
land, Canada, Duitsland, Amerika, 
Frankrijk en Zuid-Afrika.

reserveer tijdig
Nieuwsgierig naar het volledige 
programma? Bekijk dan even de 
sitewww.huetink-royalmusic.nl 
Om teleurstelling te voorko-

men, is het raadzaam om tijdig te 
reserveren. De belangstelling voor 
dit concert is groot. De entree 
bedraagt Euro 17,00 p.p. incl. koffie/
thee met koek en een drankje en 
hapje na afloop. Kinderen t/m 12 jr. 
gratis toegang. Reserveren: T 0572-
371838 (Huetink) of 038-4224079 
(Boks); E adhuetink@gmail.com of 
via de site

The Martin Mans Formation  
treedt op in Lemelerveld

The Martin Mans Formation geeft een concert in de Willem Hendrik 
Zwart Hal te Lemelerveld, op zaterdag 24 februari 2018 om 20.00 uur. 
Medewerking verlenen Martin Mans (orgel en piano) en Jantine Kalk-
man (trompet).
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  Aandacht                  Rust                   Veiligheid

U kent vast wel iemand in uw 
omgeving die een beetje extra 

ondersteuning, begeleiding en een 
veilig gevoel kan gebruiken.

VirtueleThuiszorg heeft dan ook een uniek 
(gratis) aanbod waarmee we echt van 
meerwaarde kunnen zijn, voor U of Uw 
naasten. Zoals: partner, kind, ouder, opa, 
oma, vader, moeder of de goede buur dan wel 
lieve kennis, die een beetje extra aandacht en 
veiligheid kan gebruiken.

Kijk op www.virtuelethuiszorg.nl 
of mail naar info@vtzn.nl

U kunt ook bellen met: 085 - 047 3557

Advertenties
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden 
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een 

 abonnement neem.

* Omcirkel de juiste aanhef.
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

www.brouwertuk.nlverbouw 

nieuwbouw 

onderhoud 

        

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw


